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ی ه  عا       
  کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبات

  5/11/1396مورخ کمیسیون  270 جلسه 3شماره  مصوبه
  

  

 1بازنگري مصوبه شماره  خصوص، پیشنهاد سازمان در5/11/1396مورخ  270م مقررات ارتباطات در جلسه شماره کمیسیون تنظی
هاي ارتباطی، بازخوردهاي محتوایی پیامکی از طریق شبکهکمیسیون را با توجه به گسترش ارایه خدمات  5/6/1391مورخ 147جلسه 
ایجاد یک بستر تبلیغاتی مناسب براي رونق کسب وکارهاي جدید و لزوم توجه کامل به حفظ  افتی حاصل از اجراي مصوبه مذکور،دری

شوراي عالی فضاي مجازي  1/11/1393مصوبه جلسه بیست و یکم مورخ هاي تعیین شده در مشترکین و در چارچوب سیاست حقوق
  .االجراستاین مصوبه از تاریخ ابالغ الزم. کردبه شرح زیر تصویب و بررسی 

   مقررات حاکم بر ارایه خدمات محتوایی پیامکی

  تعاریف و اختصارات -1ماده 
 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات :کمیسیون -1-1

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  :سازمان -1-2

هاي ارتباطی همراه و یا ثابـت  دارندگان پروانه از سازمان که بر بستر شبکه ):اپراتور/ کارور(ارایه کننده خدمات ارتباطی -1-3
 .نمایندخدمات ارتباطی و فناوري اطالعات ارایه می

هـاي ارتبـاطی همـراه و    قابل ارایه در شبکه (MMS)و پیام چند رسانه اي  (SMS)مات پیام کوتاه خد :خدمات پیامکی -1-4
 .ثابت

 .خدمات پیامکی انبوه و ارزش افزوده پیامکی :خدمات محتوایی پیامکی -1-5
با امکان ارسال بـدون درخواسـت قبلـی مشـترك بـر      از طریق فرستنده مشخص ی که یامکپ خدمات :خدمات پیامکی انبوه -1-6

بستر شبکه هاي ارتباطی ارسال و بدون پرداخت هرگونه وجه از مشترك توسط مشـترك دریافـت مـی شـود و بـه سـه دسـته        
  .تبلیغاتی، اطالع رسانی و اضطراري تقسیم می شود

      با هـدف تبلیـغ کـاال و    اي محتواي متنی و چند رسانهخدمات پیامکی انبوه که در آن  :خدمات پیامکی تبلیغاتی 1-6-1
  .تواند منجر به فروش خدمت و یا کاال شودشود و میا خدمت موردنظر، براي مشترکین ارسال میی
         منظـور  بـه   اي محتـواي متنـی و چنـد رسـانه    خدمات پیامکی انبـوه کـه در آن    :رسانیخدمات پیامکی اطالع 1-6-2

  . شودرسانی، براي مشترك ارسال میاطالع
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 سـوي  از اضـطراري  هـاي و یـا موقعیـت   بحران شرایط انبوه که در پیامکی خدمات :پیامکی اضطراري خدمات 1-6-3
 .است ارسال قابل مشترکین عموم ربط بهمراجع ذي

اپراتور مجـاز بـه    نموده و دریافتآن را  ،خواست خوددره نا بب مشتركخدماتی پیامکی که  :خدمات پیامکی ارزش افزوده -1-7
 . شوندتراکنشی، استعالمی و سایر   تقسیم میاین نوع از خدمات به سه دسته . باشد هزینه آن می دریافت

براساس انجام عملیات الکترونیکی متصل شـده بـه    کهارزش افزوده  یامکیپ خدمات: یتراکنش یامکیپ خدمات 1-7-1
 .نمایدمی ثابت مشترك، گزارشی از عملیات صورت گرفته را به مشترك ارایه/شماره تلفن همراه

امکان استعالم اطالعات مربوط بـه مشـترك را از   که ارزش افزوده  یامکیپ خدمات: خدمات پیامکی استعالمی 1-7-2
 .کندربط فراهم میاشخاص حقوقی ذي

خدمات پیامکی ارزش افـزوده کـه طبـق درخواسـت مشـترك، محتواهـایی نظیـر خبـر،         : ی سایرامکیپ خدمات 1-7-3
ی را در اختیـار مشـترك   سـرگرم بـازي و   ،مسابقات آموزشی، بهداشت و سالمت،ی و علم ی،مذهب ،ی و هنريفرهنگ
 .دهدقرار می

 شـده  ارایـه  خـدمات  از توانـد  مـی  ارایه کننده خدمات ارتبـاطی،  یک با قرارداد موجب به که حقوقی یا حقیقی هرفرد :مشترك -1-8
 . کند استفاده وي توسط

  مقررات ارایه خدمات محتوایی پیامکی -2ماده 
 . باشداین مصوبه می 1بندي حاکم بر خدمات محتوایی پیامکی به شرح پیوست بلوکی دسته نمودار -2-1
، بدون اخـذ اجـازه قبلـی از مشـترك ممنـوع      و تبلیغاتی و  ارزش افزوده سایر ارسال هرگونه خدمات پیامکی انبوه اطالع رسانی -2-2

رك، نسبت به ایجاد و ارایه سامانه اي با قالب واحـد برابـر ضـوابط اعالمـی سـازمان      اپراتور موظف است براي اخذ اجازه از مشت.  است
سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ این مصوبه، ضـوابط و قالـب سـامانه مـذکور را تعیـین و بـه       . اقدام کند

ـ  ضواباپراتورها  موظفند حداکثر یک ماه پس از ابالغ . اپراتور ها ابالغ کند انـدازي  سـازي و راه ادهط سامانه توسط سازمان، نسبت بـه پی
 .سامانه مذکور باید قابل دسترس و استفاده براي همه مشترکین باشد. سامانه مذکور اقدام کنند

        پس از راه اندازي و فراگیري سامانه اشاره شده در بنـد فـوق، بنـا بـر تشـخیص و ابـالغ سـازمان، سـامانه مـذکور           :تبصره
  .شود 800هاي قبلی نظیر سامانه می تواند جایگزین سایر سامانه

اپراتـور  . ارسال خدمات پیامکی انبوه اضطراري تابع دستورالعملی که سازمان تهیه و به تصویب کمیسیون خواهد رسید، می باشـد  -2-3
  . نوع اضطراري شونددریافت خدمات پیامکی انبوه از / توانند مانع ارسال یا مشترك نمی
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ماه از تاریخ تصویب این مصوبه ملزم بـه تـدوین دسـتورالعمل تعیـین حـدود و ثغـور        3سازمان حداکثر ظرف مدت  :تبصره
  .باشدکمسیون میربط جهت طرح و تصویب درمراجع ذيشرایط بحران و اضطرار و 

همچنـین اخـذ   .  اخذ تاییدیه از مشترك اقدام کندتراکنشی نسبت به  کی ارزش افزودهاپراتور موظف است در ارسال خدمات پیام -2-4
 .ضوابط و نحوه اخذ تاییدیه توسط سازمان تعیین و ابالغ خواهد شد. تاییدیه مجدد از مشترك در تمدید ارایه این خدمات ضروري است

ر پیامک صرفا بر اساس درخواست مشخص در ارسال خدمات پیامکی ارزش افزوده استعالمی، ارسال پیامک به مشترك براي ه -2-5
  .مشترك باید صورت گیرد

          سـایر،  بایـد در زمـان عقـد قـرارداد بـا اپراتـور و ارایـه خـدمت، مجـوز معتبـر از             نندگان خدمات پیـامکی ارزش افـزوده  کارایه  -2-6
رعایت این بند براي اپراتـورِ ارایـه کننـده خـدمت     . ارایه نمایند) اپراتور(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را به ارایه کننده خدمت ارتباطی

  . پیامکی ارزش افزوده  سایر، نیز الزامی است
از قبل اقـدام بـه عقـد    که  ت پیامکی ارزش افزوده سایر،تامین شرایط این بند براي آن دسته از ارایه کنندگان خدما :تبصره

  . ماه از تاریخ ابالغ این مصوبه الزامی است 3اند حداکثر ظرف مدت نموده قرارداد با اپراتور و ارایه خدمت
 .خدمات پیامک انبوه براي مشترکین رایگان و بدون پرداخت هرگونه هزینه است -2-7
ربط ارایه کننده خدمت پیامکی مربوطه با پیشنهاد شخص حقوقی ذي تعرفه خدمات ارزش افزوده پیامکی استعالمی و تراکنشی، -2-8

 .به سازمان و پس از بررسی سازمان و تصویب کمیسیون تعیین خواهد شد
هاي فعلی خدمات خـود،  اشخاص حقوقی ارایه کننده خدمات استعالمی موظفند، تاییدیه الزم را در خصوص  تعرفه :تبصره

اپراتور ها موظفند در این خصوص اطالع رسـانی کـافی را   . خ ابالغ این مصوبه دریافت کنندماه از تاری 3حداکثر ظرف مدت 
  .به اشخاص حقوقی ارایه کننده خدمات پیامکی استعالمی طرف قرارداد انجام دهند

به منظور رعایـت حقـوق مصـرف کننـده، شـروع       .شود اساس شرایط بازار تعیین می تعرفه خدمات ارزش افزوده پیامکی سایر بر -2-9
           ارایه خدمات الزاما باید پس از اطالع رسانی به مشترك و اخـذ تاییـد از وي در رابطـه بـا تعرفـه و سـایر شـرایط هـر خـدمت باشـد و           

نه و سایر شرایط هر خـدمت  ارایه کننده خدمات پیامکی موظف است تا با اخذ تاییدیه مجدد از مشترك نسبت به اطالع مشترك از هزی
 .اطمینان حاصل کند

هاي مناسـب جهـت تشـویق مشـترکین بـه دریافـت       توانند نسبت به اتخاذ روشارایه کنندگان خدمات پیامکی و اپراتورها می -2-10
رك و اخذ تاییدیـه  رسانی کافی در رابطه با روشهاي تشویقی به مشتخدمات پیامک انبوه و یا خدمات ارزش افزوده سایر با لحاظ اطالع

  .    از وي اقدام کنند
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      هریـک از خـدمات پیـامکی ارزش افـزوده پیـامکی و انبـوه را از       زم از سـازمان  هـاي ال اپراتورها موظفند، پس از اخذ تاییدیـه  -2-11

 .قابل تشخیص براي مشترکین ارسال کنند) سرشماره مشخص(گذاري معین و متمایز هاي شمارهمحدوده
هـاي  شـماره اپراتورها موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابالغ این مصوبه، سامانه تشخیص ارسال پیامـک انبـوه از طریـق     -2-12

هـا را در  انـدازي و ارسـال اینگونـه پیامـک    شوندرا برابر ضوابط ابالغی سـازمان راه ارسال می SIMBox شخصی که عموما از طریق
 .شبکه خود متوقف کنند

           بـی طرفـی    ن، ملـزم بـه رعایـت قواعـد و مقـررات     راتور و کلیه طرفین قراردادهاي آنها در ارایه خدمات پیامکی به مشـترکی اپ -2-13
 .باشندمی

هاي ارایه کنندگان خدمات پیامکی طرف قرارداد را براي نظـارت  هاي خود و سامانهموظفند تا دسترسی  الزم به سامانه اپراتورها 2-14
 . ي این مصوبه براي سازمان فراهم کنندبر اجرا

 تخلف از هریک از مفاد این مصوبه و دستورالعمل هاي مرتبط با آن کـه توسـط سـازمان ابـالغ خواهـد شـد، نقـض تعهـدات          -2-15
  .و مفاد پروانه  برخورد خواهد شد اي اپراتور محسوب و با آن برابر مقرراتپروانه

 .گزارشی از نتایج اجراي این مصوبه را  به کمیسیون ارایه کندسازمان موظف است هر سه ماه  -2-16
 .کمیسیون خواهد شد 5/6/1391مورخ  147جلسه  1این مصوبه جایگزین مصوبه شماره  -2-17
  . تفسیر مفاد این مصوبه ، صرفاً با کمیسیون است -2-18
  

  هت درج در پنل کاربريبلوکی حداقل دسته بندي خدمات محتوایی پیامکی الزم ج نمودار - 1پیوست 
  
  

 
  

  

  

  

 خدمات محتوایی پیامکی

 انبوه

 تراکنشی اضطراري

 ارزش افزوده 

  اطالع رسانی تبلیغاتی سایر  استعالمی


