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پيامکي  افزودهها و مقررات خدمات ارزشي سياستبررس

 در ایران تلفن همراه

 

 

 

 

 

 

 چکيده

 زايی فراهمافزايی و اشتغالهاي زيادي براي ارزشرو به رشد است و قابليت بازارافزوده يک خدمات ارزش

حكايت دارد. افزوده ناخواسته و فريب و اغواي مشترکان هاي واصله از خدمات ارزشآورد. اما گزارشمی

افزوده در کشور بررسی در اين گزارش ابتدا قوانين ناظر بر خدمات ارزش براي رسيدگی به اين موضوع

دهد مقررات متعدد نشان میها است. بررسی مورد بررسی قرار گرفتهشده است. سپس نحوه اجراي آنها 

ب کار نامناسافزوده پيامكی وجود دارد. اين مشكل بعضاً با تقسيممتعارض در حوزه خدمات ارزش و گاهی

استفاده از شود. در نتيجه اغوا، تبليغات کاذب و سوءمی دوچندانهاي اجرايی بين دستگاه وظايف

پاگير ورود به بازار خدمات وصورت علنی و فراگير در جريان است. از يک طرف مقررات دستمشترکان به

ي قانونی هاپتانسيل استفاده ازسوءدليل ديگر بهافزوده را براي کارآفرينان دشوار کرده است، ازسويارزش

ده از افزوحمايت از مشتريان و مقابله با تخلفات و تكثر متصديان اجراي قانون، مشتريان خدمات ارزش

ترونيكی براي مشتريان حقوقی که قانون تجارت الكازجمله همه حقوق قانونی خود برخوردار نيستند. 

اما در ارائه  ،وجه پرداختی است افزوده مشخص کرده، حق فسخ معامله و بازپرداختخدمات ارزش

فروش کاال از  ،که قوانين کشورحالیدرشود. افزوده پيامكی اين حقوق محترم شمرده نمیخدمات ارزش

 ،افزودهخدمات ارزشکننده هاي عرضهاما بعضی از شرکتاند، انگاري کردهکشی را جرمطريق قرعه

براي حل مشكالت موجود و براي تسهيل کنند. کشی به مشتريان عرضه نمیجز شرکت در قرعهخدمتی ب

در اين حوزه را مدنظر  1ايهاي طبقههاي اجرايی صدور مجوزشود دستگاهپيشنهاد میورود کارآفرينان 

اي مجوزهايی هستند که بخش خصوصی براي دريافت آن نيازي به مراجعه قرار دهند. مجوزهاي طبقه

و رعايت همه کار مشمول مفاد آن مجوز ودي ندارد، بلكه به محض ورود به آن کسببه دستگاه متص

بازپرداخت  استرداد وسازوکارهاي  الزم استشود. براي حمايت از حقوق مشترکان میقوانين مرتبط 

همچنين  مشخص شود. افزوده رضايت نداشته باشند،که از خدمات ارزشوجه پرداختی در صورتی

 . به کاربران خود داشته باشدکسر وجه  بارهدر رسانی شفافخدمت بايد اطالعدهنده ارائه
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 مقدمه

قابل تقسيم هستند  2افزودهو خدمات ارزش 1(یاصل)گونه خدمات پايه دو به اپراتورهاي مخابراتی خدمات 

استاندارد طبق  ،Technopedia), (2018 3کنندگونه خدمات تغيير میبا تغيير فناوري مصاديق اين و

 Hanna) مورد درخواست مشتريان هستند خدماتحداقل  ،خدمات پايه يا اصلی مخابراتی ،الآيتیآي

and Rance, 2011) .ًازسوي پيامک  ارسال خدماتی مانند برقراري تماس صوتی ودر گذشته  مثال

 پايه خدماتدسترسی به اينترنت نيز امروزه و  شدند، خدمات پايه مخابراتی محسوب میاپراتورهاي موبايل

ود. شمخابراتی استفاده می پايهخدمات از افزوده براي توصيف خدماتی غير خدمات ارزش. شودمحسوب می

غير از صدا همچون ويدئو، داده و مانند آنها  مخابراتی صورت سنتی اين عبارت براي اشاره به کارکردهايبه

مرور بسياري از اين کارکردها به خدمات طور که بهاما همان .(Technopedia, 2018) شداطالق می

کار رفته است و افزوده هم براي معانی جديدي بهعبارت خدمات ارزش ،اندمخابراتی استاندارد تبديل شده

کميته ارتباطات افزوده ازسوي صورت فنی خدمات ارزشادامه داشته باشد. بهتواند میاين روند همچنان 

 : TRASA), (2000 به سه صورت تعريف شده است 4یبگذاري آفريقاي جنومقرراتمرجع 

هاي اطالعات ارسالی از طريق ابزارهاي فرمت، کد محتوا، پروتكل يا ديگر جنبه 5دستكاري .1

 ،مخابراتی توسط يک مشتري

 ود،شمیکه توسط يک مشترک ارسال . عرضه اطالعات به يک مشترک، شامل بازساختاردهی اطالعاتی 2

 .. عرضه اطالعات ذخيره شده براي تعامل با يک مشتري3

وتی، صهاي صوتی و غيرتماس صوتی استاندارد، پيامکپايه مخابراتی مانند ديگر اگر خدمات بيانبه

ان اي هستند که ماهيتشيافتهافزوده خدمات بهبودخدمات ارزش، تعريف شوندانتقال فكس و انتقال داده 

 کنندافزايی میخدمات حامل ارزشيا همانند خدمات اصلی است اما به خدمات پايه مخابراتی 

(Bhawan and Marg, 2011). 

بر افزوده خدماتی هستند که به همراه يا عالوهالمللی مخابرات، خدمات ارزشاز ديد اتحاديه بين

و دسترسی داده به  1ياچندرسانه اميخدمات پخدمات مخابراتی پايه همچون تماس صوتی، پيامک، 

ازاي هر کنند که درآمد خود بهشود. اين خدمات به اپراتورهاي مخابراتی کمک میمشترکان عرضه می

ري، مطالعه افزوده رايج عبارتند از اتوماسيون اداخدمات ارزشهاي حوزهمشترک را افزايش دهند. 

                                                 
1. Core Services 

2. Value Added Services 

 شد. افزوده تعریف میزمانی هر خدمتی به غیر از برقراری ارتباط صوتی خدمات ارزش . مثلا 3

 المللی مخابرات این رهنمودها را برای استفاده سایر کشورها بازنشر داده است.اتحادیه بین .4

5. Manipulation 

6. Multimedia Massaging Service (MMS) 
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 . ITU), (2017 و تجارت الكترونيكی 1الكترونيكی

افزوده مخابراتی در د اندازه بازار جهانی خدمات ارزشدههاي مراکز تحقيقاتی نشان مییبينپيش

. اين (MRF, 2018)ت خواهد داش 2۲23-2۲10درصد از سال  2۲بخش موبايل رشد متوسط ساليانه 

افزوده افزوده پيامكی و اينترنتی قابل تقسيم است که خدمات ارزشبازار به دو بخش خدمات ارزش

  .تري استاينترنتی بازار بزرگ

کشورهاي ديگر  درافزوده ناخواسته و فريب در عرضه اين خدمات از خدمات ارزششهروندان شكايت 

 ناخته شدهچون هند ازسوي مرجع تنظيم مقررات ارتباطات و فناوري اطالعات اين کشور به رسميت شمه

 . (corenetworkz, 2016) (TRAI, 2013) و براي حل آن تدابيري انديشيده شده است

تلفن همراه پيامكی افزوده خدمات ارزش مواجهه با نحوه عرضه برخی شهروندان دردر کشور ايران نيز 

. در اين گزارش تالش (1395 ،پوربخشیو  1391)خبرگزاري علم و فناوري،  اندتجربه کردهمشكالتی را 

ها، قوانين و مقررات وضع شده کشور تبيين شود و تجربه طبق سياست ايرانی حقوق شهروندانشود می

ها، اين منظور ابتدا سياستشود. براي افزوده مستند شهروندان ايرانی در زمينه خدمات ارزش روزمره مشكالت

ضات بعضی تعاربه و ن اين حوزه بررسی و عملكرد فعاالافزوده پيامكی قوانين و مقررات ناظر بر خدمات ارزش

 ماهبهمن 5آذر تا  ۸که از تاريخ نتايج مطالعات ميدانی  استفاده ازبا . سپس دشومیها اشاره سياست بين

عملكرد فعاالن مختلف عرصه  ،هاي مسئولو مصاحبه با مديران و کارشناسان سازمان انجام شد 1391

  شود.بررسی میمصوب کشور ها و قوانين افزوده براساس سياستهاي ارزشپيامک

 

 افزودهقوانين ناظر بر خدمات ارزش ها وسياست. 5

هاي مختلفی افزوده ازسوي متوليان امر به شكلخدمات ارزش عرضه هاي مختلف مربوط بهبخش

عالی فضاي مجازي، قوانين مصوبات شوراي ،هابراي آشنايی با اين سياستگذاري شده است. مقررات

هاي مصوب مجلس شوراي اسالمی، مقررات کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی و مرکز رسانه

 شود.افزوده بررسی میپيامک ارزش زمينه دراسالمی و ارشاد  ديجيتال وزارت فرهنگ

 

هاي افزوده و پيامک انبوه در شبکههاي ساماندهي خدمات پيامکي ارزشسياست .5-5

 (5/55/5191 ـ عالي فضاي مجازي)شورايارتباطي 

ها در بخش ارتباطات و فناوري اطالعات و توسعه و پيشرفت فناوري عالی فضاي مجازي با توجيهشوراي

 هافزودارزشگسترش استفاده از اين ابزار ارتباطی در تمام سطوح جامعه و استفاده گسترده از خدمات 

                                                 
1. E-reading 
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 خدمات ساماندهیهاي سياست ،1/11/1393مورخ  21، در جلسه شماره هاي ارتباطیپيامكی در شبكه

 اند. به تصويب رسرا  ارتباطی هايشبكه در انبوه پيامک و افزودهارزش پيامكی

 د:ناشرح زير مشخص شدهپيامكی و فعاالن اين حوزه به افزودهارزشاين مصوبه خدمات « 1»در بند 

خدماتی پيامكی است که کاربران به خواست خود آن را انتخاب  پيامکي: افزودهارزشخدمات 

کننده خدمات پرداخت کنند و شامل مسابقات، ده و بايد براي دريافت اين خدمات مبلغی را به ارائهکر

 سرگرمی، محتواي فرهنگی، مذهبی و علمی است.

هاي ثابت و همراه از برداري از شبكهدارندگان پروانه ايجاد و بهره كننده خدمات ارتباطي:ارائه

 وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، از اشخاصی که با دريافت مجوز  رسان:كننده خدمات محتوایي پيامارائه

 د.کننت ارتباطی به کاربران ارائه میکننده خدمارا از طريق شبكه ارائه افزودهارزشخدمات پيامكی انبوه و 

رعايت قوانين و مقررات کشور و عدم مغايرت » اين مصوبه با توجيه نظارت و تضمين« 2»در بند 

گروهی با مسئوليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و عضويت نمايندگان کار« هاي ايرانی ـ اسالمیبا ارزش

اطالعات، وزارت اطالعات، وزارت کشور، وزارت  دادستانی کل کشور، وزارت ارتباطات و فناوري

دادگستري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، سازمان تبليغات اسالمی، نيروي انتظامی و مرکز 

 ه است. ملی فضاي مجازي تشكيل شد

اخذ مجوز از وزارت  را بافعاليت براي ارائه خدمات محتوايی پيامكی اين مصوبه هرگونه  «3»بند 

وزارت ارشاد و  ،عالی فضاي مجازيداند و طبق تصميم شورايمی پذيرو ارشاد اسالمی امكان فرهنگ

قانونی و يا مقرراتی، پيشنهادهاي الزم را تهيه و به  صورت وجود خأل درفرهنگ اسالمی مكلف است 

 ربط برساند.تصويب مراجع ذي

پيامكی استفاده  افزودهرزشاپايش و مميزي محتوايی که در خدمات اين مصوبه « 5»طبق بند 

موظف است محتواي  فرهنگ و ارشاد اسالمی. يعنی وزارت خواهد بود صورت قبل از انتشارشود، بهمی

کنندگان ارائه اين مصوبه« 1»ارسالی به مشتريان را پيش از انتشار پايش و مميزي کند و طبق بند 

هاي انبوه را براي کاربران دن دريافت پيامککر سازي و يا غيرفعاليد امكان فعالخدمات ارتباطی با

 افزودهارزشورود به بازار خدمات مجوز موجب سختی  اخذنياز به  بايد توجه داشت که فراهم کنند.

المللی مخابرات اين است که براي تسهيل ورود به بازار و حفاظت هاي اتحاديه بينشود. يكی از توصيهمی

 استفاده شود. اياز مشتريان از مجوزهاي طبقه

 

 (5180 ـ مجلس شوراي اسالميمصوب ) قانون تجارت الکترونيکي. 0-5

دمات خ ازجملهقوانين عام ناظر بر انواع مختلف خدمات الكترونيكی  ازجملهقانون تجارت الكترونيكی 
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هاي فنی و برخی از حقوق مشتريان براساس معيار 1است. در اين قانون شرايط ايجاب و قبول افزودهارزش

در تجارت الكترونيكی که هرگونه مصوبه مراجع دولتی بايد اجرايی کردن آنها را در دستور کار قرار بدهد، 

کنندگان ( مربوط به حقوق مصرف49( تا )33مشخص شده است. فصل اول باب سوم اين قانون از ماده )

 ( در مورد قواعد تبليغ در فضاي مجازي است.11( تا )5۲انون از ماده )است. فصل دوم باب سوم اين ق

 مؤثر در اطالعات بايستی خدمات دهندگانارائه و کاال فروشندگان» اين قانون ـ (33) طبق ماده

 اراختي در از عقد قبل مناسبی زمان از را شرايط قبول يا و خريد جهت کنندگانمصرف گيريتصميم

 :استزير  موارد شامل الزم، اطالعات حداقل. دهند قرار کنندگانمصرف

 .خدمات يا و کاال کاربردي هايويژگی و فنی مشخصات الف(

 .نشانی وي و باشدمی مشغول فعاليت به نام آن تحت که تجاري نام کننده،تأمين هويت ب(

 ريقط از آن دباي نياز در صورت مشتري که روشی هر يا و تلفن شماره الكترونيكی، پست آدرس ج(

 .کند برقرار ارتباط فروشنده با

 ،خدمات يا و کاال قيمت ازجمله) بود خواهد مشتري برعهده کاال خريد براي که هايیهزينه کليه د(

 (.تماس هزينه حمل، هزينه ماليات، ميزان

 .است معتبر شده ارائه پيشنهاد که زمانیمدت هـ(

 «.فروش از پس خدمات ارجاع، اجرا، فسخ، يا و تحويل پرداخت، نحوه و ترتيب ازجمله عقد يندآفر و شرايط و(

مقدماتی،  اطالعات تأييد ضمن جداگانه طوربه بايد کنندهتأمين» اين قانون ـ (34) طبق ماده

 :ندک ارسال را اطالعات زير

 .احتمالی شكايت براي کنندهتأمين کاري يا تجاري محل آدرس الف(

 .فروش از پس پشتيبانی و ضمانت به راجع اطالعات ب(

 .قانون اين( 3۸) و( 30) مواد موجببه معامله فسخ فراگرد و شرايط ج(

 .«خدمات انجام قراردادهاي در فسخ شرايط د(

 در بايد کنندهمصرف به اعالمی اطالعات تأييديه و اعالمی اطالعات» اين قانون ـ (35طبق ماده )

 معين و مدتدر  ارتباطی مناسب وسايل با و مناسب زمان در و بوده صريح و روشن دوام، واسطی با

 .«شود کودکان ارائه وناتوان  افراد رعايت ضرورت ازجمله و معامالت در نيت حسن لزوم براساس

 کاري، روز هفت حداقل بايد کنندهمصرف دور راه از معامله هر در» ـ ( اين قانون30) طبق ماده

 زينهه تنها .داشته باشد دليل ارائه يا و جريمه تحمل بدون خود قبول از( انصراف حق) انصرافوقت براي 

 .«بود خواهد کاال فرستادن بازپس هزينه کنندهمصرف بر تحميلی

 :بود خواهد زير ترتيببه انصراف حق اعمال شروع» ـ اين قانون (3۸) طبق ماده

                                                 
 .شرایط اعتبار معامله .1
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 .قادانع روز خدمات، از فروش در صورت و کنندهمصرف به کاال تسليم تاريخ از کاال، فروش در صورت الف(

که  بود خواهداطالعاتی  ارائه از پس کنندهمصرف انصراف حق اعمال آغاز حال هر در ب(

 .است آن ارائه به موظف قانون اين( 34) و( 33) مواد طبق کنندهتأمين

 گونهمطالبه هيچ بدوناست  مكلف کنندهتأمين انصراف، حق از کنندهمصرف استفاده محضبه ج(

 .نمايدمسترد  کنندهمصرف به وقت اسرع در را دريافتی مبلغ عين وجهی

 است اجرا خدمات حاکم و کاال نوع بر خاصی شرايط که مواردي در کنندهمصرف انصراف حق د(

 .«آمد خواهد قانوناين ( 09) ماده در که است اينامهموجب آيينبه آن موارد. شد نخواهد

 .«ندک وي رضايت بر حمل را کنندهمصرف سكوت نبايد کنندهتأمين» ـ اين قانون (43) طبق ماده

اعمال  همچنين و فصل اين مقررات خالف قراردادي شروط از استفاده» ـ اين قانون (41) طبق ماده

 .«نيست مؤثر کننده،مصرف ضرربه شروط غيرمنصفانه

توانند می کنندهمصرف حقوق از حمايت مدنی و قانونی هايسازمان» ـ اين قانون (4۸) طبق ماده

 پيشنهاد وزارت به که بود خواهد اينامهآيين موجببه آن ترتيب. نمايند دعوي اقامه عنوان شاکیبه

 .«باشدمی وزيران هيئت تصويب و بازرگانی

 اي فعل مرتكب نبايد خود خدمات و کاال تبليغ در کنندگانتأمين» ـ اين قانون (5۲) طبق ماده

 .«شود کيفيت و کميت حيث از مخاطب فريب يا و شدن مشتبه سبب که فعلی شوند ترک

دقيق،  طوربه کنندهمصرف که کند تبليغ نحويبه بايد کنندهتأمين» ـ اين قانون (52) طبق ماده

 .«کند درک را خدمات و کاال به مربوط اطالعات و روشن صحيح

 .ندعمل نماي ايحرفه رويه با مطابق بايد تبليغات در کنندگانتأمين» ـ اين قانون (51) طبق ماده

 .«آمد خواهد قانون اين( 09) ماده در که است اينامهآيين موجببه آن ضوابط

وجب مبه قانونی سن زير نوجوانان و کودکان براي بازاريابی و تبليغ» ـ اين قانون (50) طبق ماده

 .«آمد خواهد قانون اين( 09) ماده در که است اينامهآيين

 نامهآيين 13۸2( قانون تجارت الكترونيكی سال 09ماده )« الف»( و بند 3۸ماده )« د»طبق بند 

ط است توس خدمات حاکم و کاال نوع بر خاصی شرايط که مواردي در کنندهمصرف انصراف به حقمربوط 

 مرکزي بانک کشور و ريزيبرنامه و مديريت سازمان دارايی، و اقتصادي امور بازرگانی،هاي وزارتخانه

 ايران تدوين و تصويب شده است.  اسالمی جمهوري

هاي وزارتخانه 13۸2( قانون تجارت الكترونيكی سال 50( و )51( و مواد )09ماده )« ب»طبق بند 

کشور بايد ضوابط تبليغات در  بودجه و برنامه معدن و تجارت و سازمان ،فرهنگ و ارشاد اسالمی، صنعت

امكی پي افزودهارزشفضاي مجازي و تبليغات مربوط به کودکان را تدوين کنند. اين ضوابط بر خدمات 

 به تصويب نرسيده است.  نامهنيز قابل اعمال هستند. تاکنون اين آيين
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 دريافتمبالغی را از کاربران خود افزار بابت فروش نرم افزودهرزشاخدمات  دهندگانازآنجاکه برخی ارائه

ط شوند و مواد مرتبمی ايرايانه افزارهاينرم آورندگانپديد حقوق از حمايت قانونبنابراين مشمول کنند، می

 أييديه فنیبايد تافزارها براي انتشار افزار را بايد رعايت کنند. طبق اين قانون نرمنرم تأييديه فنی و ثبت با

 .شودافزوده رعايت نمیافزارهاي خدمات ارزشنرم بارهرا داشته باشند. اين مهم درعالی انفورماتيک شوراي

 

 (5119 ـ مجلس شوراي اسالمي) ايرایانه افزارهاينرم پدیدآورندگان حقوققانون . 1-5

اي رايانه افزارنرم معنوي و مادي برداريبهره حق و اجرا عرضه، نشر، حق» اين قانون ـ (1) طبق ماده

 مشمول نيز ايپردازش رايانه قابل محيط در هاداده ارائه و تدوين نحوه. است آن پديدآورنده به متعلق

 .«بود خواهد افزارنرم احكام

تأييديه  صدور از پس قانون اين( 2) و( 1) مواد موضوع افزارهاينرم ثبت» ـ اين قانون (۸) طبق ماده

 تثب يا مرجع و اسالمی ارشاد و فرهنگوزارت  توسط مورد حسب انفورماتيک عالیشوراي توسط فنی

 .«پذيردمی انجام هاشرکت

 قضايی مراجع در صورتی در، قانون اين حمايت مورد حقوق نقض دعواي» ـ اين قانون (9) طبق ماده

 در. شده باشد صادر قانون اين( ۸) ماده در شده ياد فنی تأييديه، دعوي اقامه از پيش که مسموع است

 .«دباش شده تسليم ربطمرجع ذي به بايد نيز ثبت تقاضاي مزبور، تأييديه برعالوه اختراع، حق مورد

 به که افزارهايینرم براي فنی تأييديه صدور از است مكلف شورا» ـ اين قانون (11) طبق ماده

 کودکان شخصيت سالمت و عمومی عفتو  اسالمی اخالق خالف اسالمی ارشاد و فرهنگ تشخيص وزارت

 به استعالم راجع هفته دو ظرف بايد اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت. کند خودداري باشند و نوجوانان

 .«کند نظر اعالم انفورماتيک عالیشورايکتبی 

 بخشی وقانون، نظممنظور حمايت عملی از حقوق ياد شده در اين به» ـ اين قانون (12)ماده طبق 

شده تحت  توسط اعضاي صنف ياد اياي مجاز، نظام صنفی رايانههاي تجاري رايانهساماندهی فعاليت

م ئهاي جرابرابر مجازات هاي مربوط به تخلفات صنفی مربوط،وجود خواهد آمد. مجازاتنظارت شورا به

 «.خواهد بود ـهاي آن الحيهاص و 13/4/1359مصوب  ـاليحه قانونی امور صنفی  ياد شده در

 آورندگانپديد حقوق از حمايت قانون»شود طبق طور که در مواد ذکر شده در باال مشاهده میهمان

افزارهايی که توليدکنندگان آنها خواهان دريافت تأييديه مسئوليت عدم مغايرت نرم« ايرايانه افزارهاينرم

 و نوجوانان برعهده کودکان شخصيت سالمت و عمومی عفتو  اسالمی مسائل اخالق درزمينهفنی هستند 

عالی افزارها در صالحيت شورايهاي فنی نرمطبق قانون تأييد ويژگی .است اسالمی ارشاد فرهنگ و وزارت

 . شودعالی انفورماتيک اخذ نمیافزوده تأييد شورايافزارهاي خدمات ارزشنرم براي اماانفورماتيک است. 

افزار رمن افزار به مخاطبانی که درخواستپيامكی، با ارسال لينک يک نرم افزودهارزشبسياري از خدمات 
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يغات هايی که در تبلافزارها داراي قابليتکنند. بررسی اينكه اين نرماند مبالغی را دريافت میرا ارسال کرده

هاي فزارها صورت بگيرد يا يک مرجع معتبر قابليتاعنوان شده هستند يا خير معموالً بايد پس از خريد اين نرم

نی اي مرجع فرايانه افزارهاينرم آورندگانپديد حقوق از حمايت افزار را تأييد کرده باشد. طبق قانونفنی نرم

ده عالی فضاي مجازي منتقل شاست که وظايفش به شوراي« انفورماتيک عالیشوراي»افزارها تأييد و ثبت نرم

 افزارها مورد توجه قرار نگرفته است. قررات مصوب موضوع بررسی فنی نرماست در م

 

 (5181 ـ مجلس شوراي اسالمي) دسترسي آزاد به اطالعاتانتشار و قانون . 4-5

 قانون آنكه مگر دارد، را عمومی اطالعات به دسترسی حق ايرانی شخص هر» ( اين قانون2ماده ) طبق

 .«خواهد بود مربوط مقررات و قوانين تابع آنها انتشار يا عمومی اطالعات از استفاده. باشد کرده منع

بندي مصوبه و تصميمی که موجد حق يا تكليف عمومی است قابل طبقه» ( اين قانون11طبق ماده )

 .«باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بودعنوان اسرار دولتی نمیبه

 

 (5192 ـ مجلس شوراي اسالمي) فساد با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاي قانون. 1-5

 مديران و قانون اين( 2) ماده «ج» و «ب» ،«الف» بندهاي مشمول هايدستگاه ( اين قانون3طبق ماده )

 :مكلفند آنها مسئوالن و

 تصميمات ها،رويه ها،نامهبخش ها،دستورالعمل ها،نامهتصويب از اعم مقررات و قوانين کليه الف(

 و معيار استانداردها، کارها، انجام بنديزمان و کاري فرآيندهاي نظير شهروندي حقوق با مرتبط

 مختلف مراحل همچنين مربوط، واحدهاي و هادستگاه وظايف شرح ها،مأموريت عمل، مورد هايشاخص

 جداول و شهرها تفصيلی هاينقشه اعطايی، تسهيالت ها،مفاصاحساب اصولی، هايموافقت مجوزها، اخذ

 حقوق و عوارض ها،ماليات به مربوط محاسبات و ساختمانی هايپروانه در اشغال سطح و تراکم ميزان

 .ندبرسان عموم اطالع به الكترونيک هايديدارگاه در بايد را کاال صادرات و واردات به مربوط مراحل دولت،

 

 (5192 ـ مجلس شوراي اسالمي) وكاركسب محيط مستمر بهبود . قانون6-5

 و هاسياست سازيشفاف منظوربه مكلفند اجرايی هايدستگاه و دولت» ( اين قانون24طبق ماده )

 رراتمق ها،سياست تغيير هرگونه گذاري،سرمايه و اقتصادي امنيت و ثبات ايجاد و اقتصاديهاي برنامه

 .«برسانند عموم اطالع به گروهیهاي رسانه طريق از اجرا، از قبل مقتضی زمان در را اقتصاديهاي رويه و

ماه پس از تصويب آن ازسوي اين مراجع در دسترس  1رسانی ديجيتال، نامه ضوابط محتوايی پيامآيين

نامه براي آگاهی حال انجام بود اين آيينري که زمانی که مطالعه ميدانی درطوعموم مردم قرار گرفت به

 ،کارومواد ذکر شده از قانون بهبود مستمر کسبعمومی منتشر نشده بود اما درحال اجرا بود. اين نقض 
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 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات و قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد است.

 

 هاي آگهي و تبليغاتيسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونأنامه تآیين . قانون1-5

 (5118ـ  عالي انقالبشوراي)

ا . ام«و مصرف ممنوع است ديبه خر قيدر مقابل تشو زهيجا نييتع»اين قانون  (12)ماده « د»طبق بند 

 رواج دارد. افزودهارزشصورت فراگير در عرضه خدمات اين رويه به

 

 هاي دولتنامهو آیينمقررات  .0

به  افزودهارزشگذاري خدمات مقررات مسئوليتعالی فضاي مجازي در تفويض يش از حكم شورايپ

ذاري گبراي مقررات يی راهانامهوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات آيين

پيامكی به تصويب رسانده بود. کارگروه تحت مسئوليت وزارت فرهنگ و ارشاد  افزودهارزشحوزه خدمات 

تغييرات در برخی موارد با قانون تجارت  ها را تغيير داده است، ايننامهاسالمی برخی مفاد اين آيين

نامه الكترونيكی در تعارض است که اين تعارضات نيز در ادامه ذکر شده است. بنابراين پس از بررسی آيين

خدمات  درزمينه، مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ( قانون تجارت الكترونيكی3۸ماده )« د»بند 

ا که ب« رسانی ديجيتالمصوبه ضوابط محتوايی پيام»نامه آيين سپسشوند و ذکر می افزودهارزش

 شود. مسئوليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تدوين شده، معرفی و بررسی می

 

 (5181)هيئت دولت ـ  قانون تجارت الکترونيکي (18)ماده  «د»نامه بند . آیين5-0

قانون تجارت الكترونيكی براي حفاظت از خريداران ( 30)ماده  قانونگذار درطور که در قسمت قبلی ذکر شد همان

 ماده« د»تعيين کرده است. در بند براي استرداد کاال و بازپرداخت وجه روزه  هفتمهلت زمانی کاال و خدمات 

 کول شدنامه موقابل استرداد به تدوين آيينهاي کاالها و خدمات غيرنيز تعيين شرايط و ويژگی اين قانون (3۸)

 بدين قرار کاالهاي زير قابل استرداد نيستند: .تدوين و به تصويب رسيد 13۸3نامه در سال يينو اين آ

  ه آن خدمت قبل ئکننده اراکه با توافق مصرفدر صورتی نامهآييناين  (1)ماده « الف»طبق بند

 از هفت روز کاري شروع شده باشد. 

  د. کننده باز شده باشنوسيله مصرفکه بهبندي شده اي بستهافزارهاي رايانهنرم« ـه»طبق بند 

 پيامكی لينک افزودهارزشدر پوشش خدمات بعضی موارد اين احكام از اين نظر مرتبط هستند که 

صورت روزانه اعتبار کسر ي به مشتريان ارسال و از آنها بهبندافزارهاي قابل نصب اما بدون بستهنرم

که از کاالي ارسالی ناراضی باشند در مقررات یدر صورتانونی مشترکان در استرداد وجه اما حق قشود. می

 به رسميت شناخته نشده است.  افزودهارزشتصويبی در زمينه خدمات 
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 هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات نامهآیين. 0-0

ی پيامك افزودهارزشمخابراتی و خدمات  افزودهارزشخدمات  درزمينهکميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 

 محتوا تبادل و ميزبانی بر ناظر ( ضوابط13۸9)سال  91هاي جلسه شماره چندين مصوبه دارد. مصوبه

 140شود، شماره پيامكی نيز می افزودهارزشاطالعات که شامل خدمات  فناوري و ارتباطی هايشبكه در

 19۲پيامكی، جلسه شماره  محتوايی افزودهارزش خدماته ارائ بر حاکم ( در مورد مقررات1391)سال 

صوتی، جلسه شماره  محتوايی افزودهارزش خدمات ارائه تعرفه بر حاکم ( در مورد اصول1393)سال 

 ارائه از حاصل درآمدهاي از دولت درآمد تسهيم مبالغ محاسبه مدل ( در مورد اصالح1395) 24۸

 ماه)آبان 211اطالعات و مصوبه جلسه شماره  فناوري و ارتباطیهاي پروانه دارندگان افزودهارزش خدمات

ازسوي  (1391 ماه)بهمن 20۲جلسه  3و مصوبه شماره  افزودهارزشدر مورد تعرفه خدمات  (1391

 سازمان تنظيم مقررات به تصويب رسيده است. 

ارتباطی و فناوري  هايبرخی مقررات عام در مورد تبادل محتوا در شبكه 91مصوبه جلسه شماره 

شدند. مثالً هايی از آن وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را شامل میاطالعات منتشر کرد که بخش

وظايف  ءدر اين مصوبه فهرستی از مصاديق مجرمانه تهيه شده بود که تهيه و نظارت بر اجراي آن جز

هاي کنندگان شبكهتكاليف براي ادارهقانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بود. در اين مصوبه برخی 

که هنوز نيازها بود. مثالً درحالیارتباطی تعيين شده بود که اجرايی شدن آنها منوط به تحقق برخی پيش

ها براي استفاده کودکان و نوجوانان از وسايل ارتباطی ها ساماندهی نشده بود برخی محدوديتکارتسيم

وجه تواند مورد تط فعلی میيز در اين مصوبه وجود دارند که در شرايشده بود. اما برخی تكاليف ن لحاظ

 کنندگان شبكه موظف استفراهم: »داردکه اشعار می ( اين مصوبه3ماده )« 5»گيرد همچون بند قرار 

هاي حاوي افزاري، بازيهاي مخرب نرمتدابير الزم را درخصوص جلوگيري از پخش ويروس، برنامه

 «.عمل آورندبدافزارها را از طريق شبكه بهويروس، کرم و يا 

کننده شبكه به اتخاذ تدابير الزم درخصوص جلوگيري از پخش ويروس، موظف کردن فراهم

تواند نقطه هاي حاوي ويروس، کرم و يا بدافزارها از طريق شبكه، میافزاري، بازيهاي مخرب نرمبرنامه

هاي امن باشد. چون به پايانه افزودهارزشي خدمات شروعی براي عرضه خدمات امنيتی و عرضه انحصار

 توانند از ارسال پيامک بدون قصد و اراده خودشان اطمينان حاصل کنند. بيشتر شهروندان نمی

سوي کميسيون تنظيم مقررات به از لحاظ موضوعی از افزودهارزشت خدما 140در مصوبه جلسه 

هاي خاصی از محتوا با تسهيل رويه عرضه شد که از نوعهاي مختلفی تقسيم شده بودند و تالش میگروه

با محتواي مذهبی يا آموزشی نيازي به  افزودهارزشهاي خدمات خدمت حمايت شود. مثالً براي پيامک

سازي مجدد هاي مربوط به مسابقات و بازي و سرگرمی تنها با فعالاما پيامک ،سازي مجدد نبودفعال

 مشترک قابل ارسال بود. 
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 افزودهارزش خدمات ارائه مقررات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، 140وبه دوم جلسه مص

 شرح زير تنظيم کرده بود:پيامكی را به محتوايی

يی افزودهارزش خدمات کليه در است موظف اپراتور»( اين مصوبه 2ماده )« 1»طبق بند   محتوا

يعنی اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و  .«کند دريافت ربطذي مراجع از را الزم ارسالی، مجوزهاي پيامكی

 شده بود.  لحاظصورت ضمنی در مصوبه اوليه کميسيون تنظيم مقررات ارشاد اسالمی به

 افزودهارزش خدمات ارائه شروع از قبل است موظف اپراتور»( اين مصوبه 2ماده )« 2»طبق بند 

 صورتبه) خدمت ارائه نحوه خدمات، تعرفه ازجمله ارائه شرايط درخصوص موردنظر، پيامكی محتوايی

 به آن مانند و روز در ارسالی پيامک تعداد حداکثر انصراف، شرايط ،(پيامک هر ازاي در و يا اشتراکی

 براي هاي الزمتوصيه و خدمات هزينه اپراتور رسمی رتالوپ در همچنين و کرده رسانیاطالع مشترک

 .«باشد داشته را خدماتارائه  شرايط جزئيات با خدمت دريافت

يی افزودهارزش خدمات کليه درخصوص بايد اپراتور»( اين مصوبه 2ماده )« 1»طبق بند   محتوا

 کند سؤال مشترک از خدماتارائه  درخصوص پيامک يک طريق از شروع ارائه خدمات، از قبل پيامكی،

 .«کندارائه  مشترک به را خدمات کرد،تأييد  را آن مشترک کهیدر صورت و

 از تعرفه خدمت، محتواي ارسال ازاي در تواندمی تنها اپراتور»( اين مصوبه 2ماده )« 12»طبق بند 

اعالم  هازجمل هاپيام ساير و اپراتور سمت از تبليغاتی و رسانیاطالع هايپيام ارسال و کند دريافت مشترک

 .«بود رايگان خواهد مشترک سمت از خدمات دريافت از انصراف و مجدد تأييد خدمت، اشتراک شروع

داراي سقف مشخصی  افزودهارزشهاي خدمات پيامک 140مصوبه دوم جلسه ( 2ماده )« 4»طبق بند 

( 2ماده )« 1»ريال تعيين شده بود. اما در بند  15۲۲ريال تا  35۲که مقدار آن بسته به نوع محتوا از  بود،

 ترتيب تغيير کرد: اين به افزودهارزشدمات اين کميسيون سقف تعرفه خ 211مصوبه جلسه شماره 

کنندگان خدمت اعم از اپراتور مسلط تمامی ارائه ازسوي( VAS) افزودهارزشتعرفه ارائه خدمات »

 «.باشدو يا غيرمسلط بر بازار نيازمند اخذ تأييديه از سازمان نمی

صورت عام تعريف شده به افزودهارزشخدمات  211مصوبه جلسه شماره ( 1ماده )« ۸»طبق بند 

 عنوان تحت را جديدي قابليت و مزيت که خدماتی از دسته آن به» افزودهارزشاست يعنی خدمات 

  «.شودکند، اطالق میمی فراهم پايه، خدمات بستر بر جانبی و نوين خدمت

 مقررات حاکم بر ارائه خدمات محتوايی»با عنوان  20۲در مصوبه سوم جلسه حدود چهار ماه بعد 

 :ترتيباينبهبار ديگر ازسوي کميسيون تنظيم مقررات تغيير کرد  «پيامكی

 تراکنشی، استعالمی و ساير تقسيم شدند.سه دسته به  افزودهارزش( اين مصوبه خدمات 1ماده )« 0»در بند 

که طبق درخواست مشترک،  افزودهارزشخدمات پيامكی »اين مصوبه خدمات پيامكی ساير  در

و  بازي ،مسابقات ی و آموزشی، بهداشت و سالمت،علم ی،مذهب ،ی و هنريفرهنگمحتواهايی نظير خبر، 

 تعريف شد.  «دهدی را در اختيار مشترک قرار میسرگرم
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براساس انجام عمليات الكترونيكی  که افزودهارزش یامكيپ خدمات»ی تراکنش یامكيپ خدمات

 هليات صورت گرفته را به مشترک ارائمتصل شده به شماره تلفن همراه/ثابت مشترک، گزارشی از عم

 تعريف شدند. «دنمايمی

امكان استعالم اطالعات مربوط به که  افزودهارزش یامكيپ خدمات» خدمات پيامكی استعالمی

 تعريف شد. «کندفراهم میربط مشترک را از اشخاص حقوقی ذي

عالی فضاي مدنظر شوراي افزودهارزشخدمات پيامكی همان  «سايرپيامكی خدمت »رسد نظر میبه

عالی فضاي مجازي که در قسمت قبل ذکر مصوبه شوراي «1»مجازي است. اما با توجه به تعاريف بند 

 د. گيرنجاي نمی افزودهارزشاز پيامک  در تعريف اين شورا تراکنشی و استعالمیشد خدمات پيامكی 

پيامكی  افزودهارزشتعرفه خدمات »کميسيون  20۲جلسه  3مصوبه شماره  (2)ماده  «۸» بندطبق 

کننده خدمت پيامكی مربوطه به سازمان و هربط ارائاستعالمی و تراکنشی، با پيشنهاد شخص حقوقی ذي

تعرفه خدمات » «9». اما طبق بند «خواهد شدپس از بررسی سازمان و تصويب کميسيون تعيين 

شروع  کننده،رعايت حقوق مصرفمنظور شود. بهپيامكی ساير براساس شرايط بازار تعيين می افزودهارزش

يط و ساير شراييد از وي در رابطه با تعرفه رسانی به مشترک و اخذ تأاز اطالعبايد پس  ه خدمات الزاماًارائ

ييديه مجدد از مشترک نسبت به مات پيامكی موظف است تا با اخذ تأکننده خدههر خدمت باشد و ارائ

 از اين نظر اين قسمت از مصوبه. «اطالع مشترک از هزينه و ساير شرايط هر خدمت اطمينان حاصل کند

اين مصوبه نيز اعالم  (2)ماده  «10»کند. در بند را نقض نمی 211( مصوبه جلسه شماره 2ماده )« 1»بند 

 «.کميسيون خواهد شد 5/1/1391مورخ  140جلسه  1اين مصوبه جايگزين مصوبه شماره »شد که 

 

هاي دیجيتال وزارت فرهنگ مركز رسانهرساني دیجيتال )ه ضوابط محتوایي پياممصوب. 1-0

 (5196ـ  اسالميو ارشاد 

 پيامكی خدمات ساماندهیهاي سياست «2»عالی فضاي مجازي کميته موضوع بند حكم شورايطبق 

تحت مسئوليت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تدوين  ارتباطی هايشبكه در انبوه پيامک و افزودهارزش

در اين زمينه دارد که اي پيامكی را برعهده دارد. اين مرکز مصوبه افزودهارزشمقررات ناظر بر خدمات 

ات دستگاهی به وزارت ارتباطصورت بين. اما بهبودنتشر نكرده صورت عمومی مبهدر بازه مطالعات ميدانی 

کننده خدمات تلفن همراه ابالغ شده و فناوري اطالعات و از طريق اين وزارتخانه به اپراتورهاي عرضه

 . در اين مصوبه آمده است که:بود

اي ديجيتال وزارت هبت يا اخذ مجوز از مرکز رسانهمنوط به ث افزودهارزشپيامک  زمينه درفعاليت 

ازاي هر پيام بايد شناسه الكترونيكی ثبت محتواي ((. به2ماده )« 1»)بند  فرهنگ و ارشاد اسالمی است

تنها براي آن دسته از مشتريانی مجاز است  افزودهارزشرسانی ((. پيام2ماده )« 2»ديجيتالی اخذ شود )بند 
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((، تأييديه 4ماده )« 2»م در يک مرحله ثبت شده باشد )بند بر رضايت دريافت پياکه تأييديه پيشين آنها مبنی

صورت تشكيل شده باشد که توسط مشترک بهکاراکتر )نشانه( مرکب از حرف و عدد  چهارمشترک بايد از 

حساب صورت ((. اپراتورها نيز بايد در پايان هر دوره اطالعات راجع به4ماده )« 3»دستی وارد شده باشد )بند 

 د. نطور رايگان براي وي ارسال نمايفعال به افزودهارزشمشترک را به تفكيک تعداد و بهاي خدمات 

 

 (5182) كشور يغاتيتبل يهاسازمان يمركز تهيكم ستميب هجلس همصوب. 4-0

 رشادا فرهنگ و وزارت غاتيتبل کل اداره شنهاديپ کشور بنا به یغاتيتبل يهاسازمان يمرکز تهيکم

 سيتأس نامهنييآ (10)و ( 1۲) ادوم با استناد بهکشی از طريق قرعه مردم ياغوا اسالمی براي مقابله با

 یاسالم يجمهور انقالب يشورا مصوب یغاتيو تبل یآگه يهاکانون تيکار و فعال بر نحوه و نظارت

 هيکل نيو همچن یو نشر آگه ميتنظ و مؤسسات ها، مطبوعاترسانه: کرد و اعالم را وضع ريز مقررات

 هستند. آن تيرعا به موظف یآگه دهندگانو انتشار دهندگانسفارش

از  در آن که گريد روش اي یکشقرعه قياز طر خدمت ايکاال  فروش يبرا یآگه هر نوع درج .1

 ايال کا واگذارکننده حساببه وجه زيوار درخواست موارد مشابه اي یکشدر قرعه شرکت يبرا انيمتقاض

انتشار  (12) ماده «ت»بند  به تيبا عنا است هکنندگمراه مطالب قياز مصاد نكهيا به شود با توجه خدمت

 اي پست قياز طر ارسال ايو  رهيو غ یاوراق چاپ قيانتشار از طر ايو  ها، مطبوعاترسانه در تمام آن

 .است ممنوع نترنتيا اينمابر  رينظ یكيالكترون يهادستگاه

الً او که مجاز است یزمان یکشقرعه قياز طر خدمات ايکاال و  فروش به مربوط يهایانتشار آگه .2

 داشته ندهکندياز تول یو قانون یرسم یندگينما ايباشد و  خدمت ايکاال  آن کنندهدي، خود تولدهندهیآگه

 خدمت اياال ک ينكند. ثالثاً بها افتيدر یکشدر قرعه شرکت يبرا انياز متقاض یوجه گونهچيه اًيباشد. ثان

 شود. و روشن مشخص یآگه در متن قاًيدق طيشرا ريو سا اقساط و دفعات يواگذار هو نحو

 .قرار خواهند گرفت يیقضا بيتعق تحت و مقررات قانون برحسب مقررات نياز ا متخلفان .3

 يمرکز تهيکم بيتصو به ستميب جلسه 1۸/9/13۸۲ خيبند در تار سهو  مقدمه کيبا  مصوبه نيا

 .ديکشور رس یغاتيتبل يهاسازمان

 

 مخابراتي در ایران افزودهارزشخدمات دهنده هارائهاي نحوه عملکرد شركت. 1

تنظيم مقررات و ارتباطات  سازمان ،افزودهارزشخدمات دهنده هارائهاي براي بيان نحوه فعاليت شرکت

هاي خدمات دو نمونه از فعاليت افزودهارزشه خدمات در حوزه ارائهاي ديجيتال راديويی و مرکز رسانه

مورد استفاده قرار  ي فعالهاخدمات شرکتيكی از صورت آزمايشی بررسی شده است. به افزودهارزش

 صورت مستند ذکر شده است. گرفته است و مراحل کار به

www.irpublicpolicy.ir



 

هش _____________________________________________________    اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپو
 

 

14 

 با كسب اجازه از مشترکنحوه عضوگيري  :5نمونه شماره . 5-1

سازمان تنظيم مقررات از غيرفعال بودن هرگونه خدمات  ۸۲۲در مرحله اول با استفاده از سامانه 

 اطمينان حاصل شد.  افزودهارزش

 گونه خدماتی براي اين شماره فعال نبوده است.هيچ 1391 ماهآذر 5دقيقه صبح  44و  ۸در ساعت 

خدمات کننده هاي عرضهشرکتشماره يكی از سربه  1دقيقه، پيامكی با محتواي  1و  1۲در ساعت 

 آغاز شد.  افزودهارزشارسال شد و عرضه خدمات  افزودهارزش

تنها در يک مرحله پس « رسانی ديجيتالضوابط محتوايی پيام مصوبه»( 4ماده )« 2»ند بدر اجراي 

يه تأييد ( که براساس آن4ماده )« 3»اما بند از درخواست ازسوي مشترک پيامک باال را ارسال کرد. 

 رايگانيام اين پ»عنوان اين پيامک با  ز چهار کاراکتر تشكيل شده باشد رعايت نشد.ابايد حداقل مشترک 

کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات  140( مصوبه جلسه شماره 2ماده )« 12». طبق بند ارسال شد «است

 هايپيام ارسال و کند دريافت مشترک از تعرفه خدمت، محتواي ارسال ازاي در تواندمی تنها اپراتور»

 جددم تأييد خدمت، اشتراک شروعاعالم  ازجمله هاپيام ساير و اپراتور سمت از تبليغاتی و رسانیاطالع

رسان تكليف قانونی خودش درواقع پيام .«بود رايگان خواهد مشترک سمت از خدمات دريافت از انصراف و

در هيچ کجاي اين پيام  .بودکه منافع خودش از آن تأمين شود به مشترک اعالم کرده را به صورتی

گزارش  ۸۲۲است. اما با استعالم از سامانه صراحت اعالم نشده که فرد در اين خدمت عضو شده به

 مشاهده شود.  رايگانپولی و غيرخدمت  يکعضويت در 

ختم  APKشود درواقع لينكی است که به يک فايل با پسوند عنوان سرويس فعال از آن ياد میآنچه به

 شد که همين لينک فايلهاي هوشمند اندرويدي قابل استفاده است. اما مشاهده شود. اين فايل تنها در تلفنمی

يز ارسال کنند نعامل آي او اس استفاده می هاي هوشمند توليد شده توسط شرکت آيفون که از سيستمبه گوشی

 هايافزارهاي با اين پسوند استفاده کنند. در برخی موارد تلفنتوانند از نرمکه آنها نمییدر صورتشود می

توانند دريافت کنند نيز به همين ترتيب عضو خدمات افزاري نمیگونه خدمات نرمغيرهوشمند که اصوالً هيچ

ود، اين خواهد بکشی قرعهرکت در اندرويدي شهاي غيراده کاربران تلفنازآنجاکه تنها گزينه قابل استفاند. شده

 یغاتيلو تب یآگه يهاکانون تيو نظارت بر نحوه کار و فعال سيسأنامه تنييقانون آ (12)ماده « د»بند موضوع نقض 

 است. کشور یغاتيتبل يهاسازمان يمرکز تهيکم ستميب هجلس مصوبه نامهآيينو  انقالب عالیشوراي 135۸مصوب 

کارت اپراتور هاي فعال روي سيمدقيقه روز هفتم آبان درخواست لغو کليه سرويس 41و  ۸در ساعت 

گونه ارسال شد. در طول دو روزي که پژوهشگر در اين سامانه عضو بود هيچ ۸۲۲شماره يک از طريق سامانه 

 روي تلفن هوشمند نصب شد. افزار نرم پيامی به او ارسال نشد. نه کم شدن هزينه اعالم شد و نه

که از ديد اپراتور شماره يک عضويت در خدمات تلفن همراه با يک پيامک منعی ندارد. اما درحالی

 گيرد. در دو مرحله صورت می افزودهارزشلغو خدمات 
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 از مشترک : نحوه عضوگيري بدون كسب اجازه0نمونه شماره . 0-1

سازي و دريافت خدمات ست فعالکه در تمامی مصوبات قبلی تأکيد شده است مشترک بايد درخوادرحالی

را به اپراتور اعالم کند. برخی کاربران در ساعات نامتعارف و بدون ارسال درخواست به عضويت  افزودهارزش

ابتدا بدون  افزودهارزششود خدمات اي که در ادامه بررسی میآيند. در نمونهدرمی افزودهارزشخدمات 

هاي غيرشفاف تمديد شده است. در اين مورد با درخواست از درخواست فعال شده است و سپس به شيوه

 اطالعات به مشتريان خود دادناپراتور خاطی اطالعات مربوط به تقاضا درخواست شد که اپراتور اعالم کرد به 

 شب آغاز شد.نيمه 23:31با ارسال يک پيامک از  افزودهارزشنيست. شروع خدمات  قادر

شب پيامكی ارسال کرده است که يعنی نزديک به نيمه 1391ماه دي 14،  23:31اپراتور در ساعت 

دهد. کاربر در سوابق پيامكی خود ارسال درخواست براي اين از اشتراک کاربر در يک خدمت خبر می

کارشناس پشتيبانی اپراتور اعالم کرد که  1خدمات را پيدا نكرد، در تماس با قسمت پشتيبانی اپراتور

ا هشوند رايگان است اپراتور آن پيامارسال می افزودهارزشهايی که براي درخواست خدمات چون پيامک

 کند. نكته مهم در مورد زمان دريافت پيامک اينهاي مشترک ثبت و ذخيره نمیرا در فهرست پيامک

کارگروه تحت مسئوليت  رسانی ديجيتالضوابط محتوايی پيام ( مصوبه4ماده )« 1»ست که طبق بند ا

 ،که ازسوي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات به اپراتورها ابالغ شدهاسالمی ارشاد  فرهنگ و وزارت

براي اينكه  مشترک. انجام شود 22تا  0ارسال پيام به مشتريان جهت اخذ تأييديه آنها بايد بين ساعت 

قت و هوشياري بااليی داشته باشد. در مكالمه با شود بايد د افزودهارزشر خدمات متوجه عضويت خود د

طور مداوم عضويت ست که مشترک هر روز و بها بخش راهنمايی اپراتور مشخص شد که انتظار آنها اين

در سامانه  افزودهارزشکننده خدمات هاي عرضهطرفه و بدون درخواست خود را در هريک از شرکتيک

 مورد بررسی و بازبينی قرار دهد.  ۸۲۲

هاي از طريق ارسال پيامک افزودهارزشاز تداوم اخذ وجه از مشترکان خدمات  يبخش ديگر

 افزودهارزشهايی در مورد عضويت کاربر در خدمات شود. اپراتور در سه مرحله پيامکيادآوري حاصل می

 به وي ارسال کرده است.

دهد اما به وي اطالع می افزودهارزشدر خدمات را  مشترکت عضوي شرکت مربوطدر پيامک فوق 

ديگر شود. ازسويديگر اطالعاتی که پولی بودن اين خدمات از آن قابل استنباط باشد به وي منتقل نمی

کند که با شماره اوليه که پولی بودن اين خدمات از آن قابل اي استفاده میاز شماره شرکت مربوط

اما استفاده از شماره متفاوت باعث  ،ارسال شدند ها در زمان مناسبیاست. پيامک ود متفاوتاستنباط ب

ها در مورد ماهيت خدمات پيامكی بررسی بيشتري انجام جوي سابقه پيامشود که افراد نتوانند با جستمی

مصداقی از سوءاستفاده از ماهيت الكترونيكی عرضه خدمات براي پنهان کردن اطالعات الزم اين دهند. 

                                                 
 با بخش راهنمایی اپراتور ضبط شده.صوت مکالمه  .1
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 گيري مشترکان است. براي تصميم

سازمان تنظيم مقررات و  ۸۲۲با استفاده از سامانه  افزودهارزشبهمن انصراف از خدمات  ۸در تاريخ 

 و شماره پيامک لغو خدمات به مشترک ارسال شد. ارتباطات راديويی انجام شد. هنگام خروج از خدمات از هر د

گاهی اوقات در ساعاتی با  افزودهارزشاند که خروج از خدمات برخی کاربران نيز گزارش کرده

فعال  افزودهارزشخبر خروج از خدمات  ۸۲۲شود. در اين مواقع ممكن است سامانه اختالل مواجه می

کننده خدمات هم ارسال روج از خدمات ازسوي شماره ارسالخاما اگر پيامک  ،را به مشترک اعالم کند

هاي استاندارد سامانه خدمات مشتري براي هر نشود احتماالً خروج از خدمات انجام نشده است. در شيوه

واند شود که بتشود يک کد رهگيري به وي ابالغ میخدمتی که ازسوي يک سامانه به مشترک عرضه می

اين ضعف  دليلبهاما  رسانی الزم را انجام دهد.ن در صورت خرابی سامانه اطالعدر آينده با استناد به آ

 ن بايد هزينه اين اشتباهات را متقبل شوند. مشترکاسامانه 

 

 گيريبندي و نتيجهجمع

 هاوکارکسب اين ورود بهتواند می ،افزودهارزشعرضه خدمات  براي مجوز کسببه  الزام عدم استفاده از سياست

هاي بخش برداري مناسبعدم بهره خاطربهديگر ازسوي .تقويت کنداين حوزه  را در و جريان نوآوري تسهيلرا 

از مشترکان توسط برخی  استفادهسوء اغوا و ،هاقانونی و ناهماهنگی ميان دستگاه هايظرفيتاجرايی از 

ن هزينه امشترک ديگر،عبارتجريان است. بهو فراگير در صورت علنی حوزه به هاي سودجو در اينشرکت

 کنند. هاي قوانين موجود را پرداخت میظرفيتها و عدم اجراي ناهماهنگی ميان دستگاه

کرده  را الزامیمجوز پيامكی اخذ  افزودهارزشخدمات براي ساماندهی فضاي مجازي  عالیشوراي

ديگر شرايط را براي ازسوي و نيازمند ايجاد سازوکار نظارتی جديد استسو مجوز از يک اخذاست. 

مجوز موجب ايجاد اعتماد  اخذديگر عبارتسازد. بههاي جديد دشوارتر از گذشته میوکارکسباندازي راه

 ،حل منطقی ساماندهیکند. راهکاذب در بدنه تنظيم مقررات کشور شده و راه را براي تخلفات باز می

هاي مختلف و تعيين ضمانت اجراهاي خدمات در حوزههاي عادالنه و هوشمندانه براي عرضه تدوين رويه

ي الزم براي تخلفات ازسوي سازمان براي ايجاد خودکنترلی است. در وضعيت فعلی ضمانت اجرا محكم

هاي تعيين نشده است و رويهارتباطات تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی و کميسيون تنظيم مقررات 

 از مشكل باشند.  توانند بخشیجديد تصويب شده خود می

اين  .تعارضاتی نيز داردو  فاصله داشتهقبلی مقررات وضع شده با  هاميان دستگاهتقسيم وظايف 

ده شها استفاده از مصوبات متكثر دستگاهنظمی در بازار و باز شدن عرصه براي سوءموجب بی موضوع

مقررات و ارتباطات راديويی ابزارهاي فنی و تجربه قبلی براي نظارت بر شيوه فعاليت  است. سازمان تنظيم

پيامكی را در اختيار داشت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نيز توانمندي الزم براي  افزودهارزشخدمات 
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و ارتباطات راديويی تنها دستگاهی  تنظيم مقررات تعيين مصاديق تخلف را در اختيار دارد. اگر سازمان

ع تخلف اين کردند، در صورت وقوپيامكی به آن رجوع می افزودهارزشبود که همه فعاالن حوزه خدمات 

ظيم تن هاي انجام شده از سازمانبررسیگرفت. اما گويی را نيز بايد برعهده میمسئوليت پاسخ سازمان

 دهد کهنشان می اسالمی ارشاد فرهنگ و وزارتهاي ديجيتال مقررات و ارتباطات راديويی و مرکز رسانه

طرفين توافق الزم در مورد چيستی محتوا و حدود وظايف و اختيارات خودشان را ندارند. يعنی مرکز 

ارسال  براي مشترکداند که افزاري میهاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی محتوا را نرمرسانه

 و سازمان تنظيم مقررات استنباطديگر . ازسويکندنظارت نمیپيامک  کاملبر محتواي شود و می

هاي به مرکز رسانهها ست که کل وظيفه نظارت بر شيوه و محتواي پيامکا اين ارتباطات راديويی

 ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تفويض شده است. 

 23در تصويب شده بود  1391 ماهردادم 11ر که د« رسانی ديجيتالمصوبه ضوابط محتوايی پيام»

ورت صآبان به اپراتورهاي تلفن همراه ابالغ شد، در طول بازه مطالعات ميدانی برخی جوانب اين مصوبه به

ن نقض . ايصورت عام منتشر نشده بوداين مصوبه به در طول بازه مطالعات ميدانیاما  ،شدگزينشی اجرا می

( 3اطالعات، ماده ) به آزاد دسترسی ( قانون11( و )2اد )وهمچون مي اسالمی اقوانين مصوب مجلس شور

 .است وکارکسب محيط مستمر بهبود ( قانون24ماده ) فساد و با مقابله و اداري نظام سالمت ارتقاي قانون

مصوبه  (2)ماده  «9»و بند کميسيون تنظيم مقررات  140( مصوبه جلسه 2ماده )« 1»طبق بند 

 خدمات الزاماً هئکننده، شروع اراحقوق مصرف تيمنظور رعابه»که جايگزين آن شد  20۲سوم جلسه 

اشد هر خدمت ب طيشرا ريدر رابطه با تعرفه و سا ياز و دييأبه مشترک و اخذ ت یرسانپس از اطالع ديبا

مجدد از مشترک نسبت به اطالع مشترک از  هيتأييد موظف است تا با اخذ یامكيکننده خدمات پهئو ارا

 .«حاصل کند نانيهر خدمت اطم طيشرا ريو سا نهيهز

 ( قانون تجارت الكترونيكی34( و )33درواقع با مواد ) 20۲و مصوبه سوم جلسه  140مصوبه جلسه 

ک رجهت اخذ رضايت مشتاي بودن مراودات تجارت الكترونيكی مرحلهنسبتاً منطبق بود. يعنی لزوم دو

ضوابط »( مصوبه 4ماده )« 2»در آن تأکيد شده بود. اما در بند از دريافت خدمت و پرداخت هزينه 

تنها براي آن دسته از  افزودهارزشرسانی پيام»ذکر شده است که  «رسانی ديجيتالمحتوايی پيام

«. بر رضايت دريافت پيام در يک مرحله ثبت شده باشدمشتريانی مجاز است که تأييديه پيشين آنها مبنی

راين در اين حوزه را دامن بزند. بناب سامانیهه مشترکان ناببا تسهيل عضويت ناخواستتواند اين مصوبه می

 با قانون تجارت الكترونيكی لغو شود. دليل مغايرت شود که اين مصوبه بهپيشنهاد می

تعرفه ارائه »کميسيون تنظيم مقررات آمده است که  211( مصوبه جلسه شماره 2ماده )« 1»در بند 

کنندگان خدمت اعم از اپراتور مسلط و يا غيرمسلط بر ( ازسوي تمامی ارائهVAS) افزودهارزشخدمات 

 20۲( مصوبه سوم جلسه 2ماده )« 9»بند اين موضوع در «. باشدبازار نيازمند اخذ تأييديه از سازمان نمی

خاطر هها باين مصوبه بدين معناست که طبق مقررات تصويب شده ممكن است فردي سالييد شد. أنيز ت
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تی و حخود نصب نكرده و از آن استفاده هم نكرده  همراهافزاري که روي تلفن پيامک حاوي لينک نرم يک

عرضه ازآنجاکه در اينجا تنها خدمتی که به مشتريان پول پرداخت کند.  1،قادر به استفاده از آن هم نباشد

کشی است و بند هاز طريق قرع فروش کاالکشی است اين موضوع مصداق هشود شانس شرکت در قرعمی

صوب م هاي آگهی و تبليغاتیسيس و نظارت بر نحوه کار و فعاليت کانونأنامه تآيينقانون  (12ماده )« د»

 است.  کشور یغاتيتبل يهاسازمان يمرکز تهيکم ستميب هجلس همصوبانقالب و  عالیشوراي 135۸

« الف»( و بند 3۸ماده )« د»مربوط به بند  نامهآيين و 13۸2مصوب  قانون تجارت الكترونيكیاجراي 

گذار مورد توجه سوي نهادهاي مقررات، تاکنون ازکنندهمصرف انصراف قانون در مورد حقاين ( 09ماده )

ر دمنظور شده  مبلغ هزينهد با سازوکار مشخص نمشترکان بايد بتوان ،قرار نگرفته است. طبق قانون

شت زمينه براي بازگ ترتيباينبهرا بازپس بگيرند.  افزودهارزشخود بابت استفاده از خدمات  صورتحساب

 شود. و ورود فعاالنی که خدمتی نوآورانه براي عرضه دارند محيا می افزودهارزشاعتماد به خدمات 

مربوط به  13۸2( قانون تجارت الكترونيكی سال 50( و )51( و مواد )09ماده )« ب»بند نامه آيين

طالبه اين م. تاکنون تصويب نشده استضوابط تبليغات در فضاي مجازي و تبليغات مربوط به کودکان 

 حمايت از کودکان در اين حوزه را تقويت کند. تواند تكليف می

 کسر وجه از حساب آنان، الزام اپراتورها به بارهدر افزودهارزشن خدمات رسانی به مشترکااطالع

هاي غيرقابل نصب روي تلفن همراه مشترکان کشی و عدم ارسال فايلهمقابله با فروش کاال از طريق قرع

هاي اغواگرانه از ديگر راهكارهاي حمايت سازي خدمات غيرقابل استفاده و مقابله با ارسال پيامکو فعال

 آيند. شمار میهاز کاربران ب

د و وشتعيين  افزودهارزشخدمات  اي قانون در حوزهاجر متصديواحدي  دستگاهشود پيشنهاد می

ن راي قوانيهاي ديگر بر اجفعاالن و مشترکان تنها يک نهاد را متصدي بشناسند. اما نهادها و دستگاه

يک  اجراي يدستگاه متصد نظارت داشته باشند. اصلیخود ازسوي آن متصدي مربوط به حوزه فعاليت 

 ی براي انجام فعاليت برخوردار باشد. قانون بايد از تخصص و تجربه قبل

مراجعه به نهاد اجرايی براي کسب  بهکه در آن فعاالن در يک حوزه  2ايصدور مجوزهاي طبقه

گيرند راهكاري است که براي با فعاليت در آن حوزه ذيل مقررات آن مجوز قرار میاما  ،ندارندنياز مجوز 

  ود.شمیسوي نهادهاي تخصصی پيشنهاد ورود افراد نوآور به اين حوزه ازتسهيل 
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 51951 :شماره مسلسل  شناسنامه گزارش

 در ايران پيامكی تلفن همراه افزودهارزشها و مقررات خدمات سی سياستبررعنوان گزارش: 

 

 

 (و ارتباطات فناوري اطالعات)گروه  هاي نوينفناوريارتباطات و مطالعات  :نام دفتر

 ابوالقاسم رجبی تهيه و تدوین:

 حسن پوراسماعيلمدیر مطالعه: 

 مهدي فقيهی ،حسين افشين علمي: انناظر

 توليديزيربنايی و امور هاي پژوهشمعاونت متقاضي: 

 ــــــ: تخصصي ویراستار

 ــــــویراستار ادبي: 
 
 

  :هاي كليديواژه
 تلفن همراه افزودهارزشخدمات . 1

 اپراتورهاي تلفن همراه .2

 . خألهاي قانونی3
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