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 تعاریف -1

 مسئول که  است : یکی از ادارات کل معاونت بازاریابی و فروش همراه اولهمراه اول اداره کل خدمات ارزش افزوده

این مستند اداره کل  . درباشدمیاندازی خدمات ارزش افزوده و نظارت بر نحوه ارائه خدمات راهتعریف، واگذاری، 

 شود.نامیده می« اداره کل»خدمات ارزش افزوده به اختصار 

 نامه یا قرارداد: شخصیت حقوقی است که به منظور ارائه خدمات ارزش افزوده با همراه اول تفاهمشرکت طرف قرارداد 

نیز برای شرکت طرف « ارشرکت همک»و « شریک تجاری»هایی چون منعقد نموده است. در این مستند از نام همکاری

 قرارداد استفاده شده است.

 دهنده سرویس/پلتفرم ارائه(SP)سازی کرده است و : شخصیت حقیقی یا حقوقی است که منطق ارائه سرویس را پیاده

در این  .استمحصول ارائه شده  مالکنماید و دمت به مشترک را مدیریت میبا پلتفرم خود زنجیره ارائه محتوا یا خ

دهنده سرویس/پلتفرم برای شرکت ارائه نیز «دهنده سرویسارائه شرکت» و« دهندهشرکت ارائه»های د از ناممستن

 شود.استفاده می

 ( مالک محتواCO)شده به مشترک را دارا : شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مالکیت مادی و معنوی محتوای ارائه

 باشد.می

 تامین( کننده محتواCP)یقی یا حقوقی است که مجموعه محتوای سرویس را جهت ارائه به مشترک در : شخصیت حق

 نماید. می تجمیعو  گردآوریقالب خدمات ارزش افزوده 

یا  تواند تمامهای اخذ شده، آن واحد میشده، توانایی یک واحد و استراتژیبسته به پیچیدگی سرویس ارائه :تذکر

 را خود بر عهده بگیرد. COو  SP ،CPهای طرف قرارداد، نقش تعدادی از

 های خود را با دهندگان سرویس، امور تبلیغات سرویس: شخصیت حقیقی یا حقوقی است که ارائهآژانس تبلیغاتی

 دهند.انجام میایشان  هایاستفاده از ظرفیت

 

 هدف -2

دیجیتال و سنتی و هدف از ارائه این مستند، تدوین و تجمیع شرایط و ضوابط تبلیغات خدمات ارزش افزوده در فضای 

تبلیغات و های سازی کمپینبایست در طراحی و پیادهها و قوانینی است که میای از سیاستیکپارچه ارچوبهارائه چ

 خدمات دیجیتال رعایت گردد. فعال در ارائههای های کلیه شرکتبازاریابی سرویس
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 باشد:اهداف این مستند به شرح ذیل می

 ی سنتی در فضا  ارزش افزوده همراه اول خدمات بوم زیستارائه شده در  تجمیع شرایط و ضوابط تبلیغات خدمات

 و دیجیتال

  دهارائه شاطمینان از حفظ حقوق مشتریان و جلوگیری از تضییع حق ایشان در استفاده از خدمات 

 شرکای تجاریسازی قوانین حوزه تبلیغات دیجیتال به منظور حمایت از شفاف 

 

 دامنه کاربرد -3

بوم خدمات ارزش افزوده همراه اول با های فعال در زیستشرکت توسطشده های ارائهسرویساین مستند برای تمامی 

های تبلیغاتی و آژانس مالک محتوا، کننده محتوا،تامیندهنده سرویس و پلتفرم، کننده خدمات، ارائههای تجمیعنقش

قراردادهای به کلیه تعهدات و جرایم مندرج در این مستند، به عنوان ضمیمه  باشد.فعاالن حوزه تبلیغات قابل کاربرد می

 .گرددمی ، الحاقمات ارزش افزودهخد طرف قراردادهای منعقده با شرکت

 

 استانداردهای تبلیغات خدمات ارزش افزودهشرایط و ضوابط و  -4

 شرایط و ضوابط عمومی -1-4

های سازیپیاده در صورتی که باشد؛میاالجرا الزم 29/03/1398از تاریخ  ذکر شده در این مستندجدید قوانین  -1-1-4

دهنده موظف است از تبلیغات و بازاریابی به زمان نیاز دارد، شرکت ارائه برخی از قوانین ذکر شدهالزم به منظور اجرای 

های اداره در پلتفرماقداماتی  انجام خودداری نموده تا اقدامات الزم صورت پذیرد. همچنین در صورت نیاز به محصوالت

 مورد نیاز انجام شود. تا اصالحات بوطه را به اداره کل ارسال نماید مرباید درخواست طرف قرارداد کل، شرکت 

مجاز دهنده خدمات ارائه طرف قراداد و هایتفسیر موارد موجود در این مستند به عهده اداره کل بوده و شرکت -2-1-4

های خود نقض نمایند. در صورتی که هر یک از قوانین با تفسیر بندهای این مستند، قوانین ذکر شده را در کمپین نیستند

نامه یا ایمیل( و ارسال مکاتبات رسمی ) انجامبا  هستندموظف  ها، آن شرکتباشددهنده مبهم ههای ارائبرای شرکت

 د.نآن ابهام را رفع نمای ،استعالم از اداره کل

نامه و جرایم مربوطه، هیچ یک از حقوق و تعهدات شرایط قرارداد اصلی منعقده اعمال هر یک از مفاد این شیوه -3-1-4

شده قبلی خارج از این مستند و قوانین جدیدی که پس از این مستند غقوانین ابالکند و های آن را نقض نمیو پیوست
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قرار خواهد  همکارهای رسانی و در اختیار شرکته صورت منظم به روزاین مستند ب باشند.میاالجرا ابالغ خواهند شد، الزم

 گرفت.

 با بایستمی شرکت آن و بوده قرارداد طرف شرکت عهده به سرویس هر نگهداشتمراقبت و  کامل مسئولیت -4-1-4

. نماید کنترل را سرویس عملکرد صحت مداوم صورت به نظارتی الزم،ی و امنیت هایسیستم سازیپیاده و سرویس پایش

 شرکت این برند به یا شده متضرر همراه اول مشترکین که دیگر موارد یا فنی خطای تخلف، نوع هر بروز صورت در لذا

  .بود خواهد مسئول مستقیم صورت به قرارداد طرف شرکت ،گردد وارد لطمه

 وجود احتمال و هاسرویس بازاریابی و تبلیغات بخش در سودجو هاییا شرکت افراد برخی حضور به توجه با: 1تذکر

 دهنده سرویسهای ارائهشرکت همکاری مدل الزم است مشترکین، عضو نمودن جهت غیرمجاز هایراه ازها آن استفاده

 سوءاستفاده هرگونه از که گردد طراحی نحوی به بازاریاب حقیقی و حقوقی هایشخصیت سایر و تبلیغاتی هایآژانس با

 دهندهارائه و قرارداد طرف هایشرکت ادعای مشکل، نوع هر وجود صورت در است بدیهی .آید عمل به جلوگیری ایشان

 راساً قرارداد طرف شرکت و نبوده پذیرفته عنوان هیچ به مشکل ایجاد در تبلیغاتی هایآژانس نقش بر مبنی سرویس

 .شد خواهد آن شرکت برخورد با ضوابط و شرایط مسئول بوده و مطابق

هد و دیروش انجام نم یکنبودن  یادر خصوص مجاز بودن  یغاتیتبل هایآژانسبا  یمذاکره ا یچگونهاداره کل ه: 2تذکر

 .شودیطرف قرارداد داده م یهاها فقط به صورت مکتوب به شرکتییدیهتمام تا

 عضوگیری منظور به تاییدنشده و غیرمجاز هایروش از آن در تجاری که هایسرویس در تست نوع هر انجام -5-1-4

 توانندمی شده خود،های طراحیروش تست منظور به سدهنده سرویهای ارائهشرکت .است ممنوع شود،می استفاده

در محیطی  های مجازسازی فرایندنمایند، یا با شبیه اخذ های الزم راتاییدیه و تحویل اداره کل داده را خود تست سناریوی

های الزم را انجام و فرایند نهایی را جهت بررسی و ها و تحلیلبوم خدمات ارزش افزوده همراه اول، تستخارج از زیست

تخلفات و موارد خارج از روال، دالیلی مانند در حال تست بودن  اخذ تاییدیه ارسال نمایند. بدیهی است در صورت مشاهده

، یا عدم انتشار رسمی و عمومی آیتم بازاریابی به هیچ عنوان پذیرفته شده در سرویسمشترکین عضو  کم پروسه، تعداد

طبق دستورالعمل  سازی و بستانکاری مشترکین جذب شده و اعمال جریمهضمن قطع سرویس، غیرفعالنخواهد بود و 

 دهندههای ارائه. شرکتدهنده قطع خواهد شد، در صورت تکرار، همکاری با شرکت ارائهشرایط و ضوابط ارائه سرویس

سازی یا تست یادههای تبلیغاتی در حال پبه آیتم یمقتضی، از هرگونه دسترسی عموم موظفند با انجام اقدامات سرویس

حذف و از دسترسی خارج شده موارد خارج از چهارچوب ابالغ شده، که هرگونه  کنندجلوگیری نمایند و اطمینان حاصل 

 باشند.
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به  شده های تبلیغاتی و فروش محصوالت خود را در فرمت مشخصتوانند کمپینرف قرارداد میهای طشرکت -6-1-4

در اداره کل ارسال نمایند تا بررسی و تاییدیه اجرای کمپین صادر شود. بدیهی است در صورت عدم  همدیر محصول مربوط

اخذ تاییدیه کمپین از اداره کل و وجود هرگونه مغایرت با شرایط ذکر شده و متضرر شدن مشترکین، حقوق ایشان احیا 

 خواهد شد. طبق شرایط و ضوابط جریمه دهنده سرویسو ارائه طرف قراردادو شرکت 

تست  از طریق که هستند مشکالتی مورد اداره کل در بازخوردهای و هاتوصیه اعمال به موظف های همکارشرکت -7-1-4

های شرکت .است گردیده آشکار سرویس بازنگری و استفاده در شده شناسایی خطاهای و مشترکین شکایات سرویس،

مشکالت را رفع،  کرده،سرویس را متوقف  مورد اشاره های بازاریابیهمکار باید در صورت اعالم اداره کل، بالفاصله آیتم

 های الزم را از اداره کل اخذ نمایند.تاییدیه و

با انجام  به صورت منظم ،دهنده سرویسهای ارائهبا همکاری شرکتتا های طرف قرارداد موظف هستند شرکت -8-1-4

و گزارش آن را به صورت سرویس اطمینان حاصل نمایند  عضویت دراز مشترکین عضوشده، از سالمت فرایندهای  نظرسنجی

طبق شرایط و ضوابط ارائه به اداره کل ارسال نمایند. بدیهی است در صورت وجود مشکل در فرایندهای عضویت،  ایدوره

 .برخورد خواهد شددهنده اد و شرکت ارائهشرکت طرف قراردسرویس با 

دهنده سرویس موظف هستند تا در هر یک از مراحل فرایند عضویت مشترکین ارائهطرف قرارداد و های شرکت -9-1-4

از سالمت عضویت مشترکین  ،سنجی فرایند و پایش و نظارت منظم و سختگیرانههای سالمتبا تعریف شاخص ،در سرویس

 در خدمات اطمینان حاصل نمایند. 

، اطالعات مربوط به شوداداره کل اعالم  یاز سو هر زمان که الزم باشد وهمکار موظف هستند  یهاشرکت  -10-1-4

ی، عاجتما یهاشبکه ،هاتیسا های تبلیغاتی درفعالیت شامل تالیجید یمجموعه در فضاریز یهاخود و شرکت تیفعال

 .ندینما المبه اداره کل اع یدر فرمت درخواسترا سویه و دوسویه و غیره تعامالت یک

دهنده سرویس بکار های ارائههای عضویت مشترکین در خدمات ارزش افزوده که توسط شرکتدر تمام کانال -11-1-4

ها دهنده درخواست و تایید عضویت توسط خود مشترک )و نه ماشینهای معتبر که نشانبایست الگشود، میگرفته می

ارائه باشد. در غیر این صورت استفاده قابل و  ماه نگهداری12 مدت برایهای ابتکاری( انجام شده است، حداقل و الگوریتم

در خدمات ارزش افزوده مجاز نیست. اخذ تاییدیه مدیر محصول مربوط به سرویس در اداره  ها جهت عضویتاز آن کانال

باشد. در غیر این صورت، ضمن قطع کل جهت استفاده از هر کانال دیگری که در این مستند ذکر نشده است الزامی می
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طبق شرایط و ضوابط دهنده سرویس طرف قرارداد و ارائهسرویس، غیرفعالسازی و بستانکاری مشترکین عضو شده، شرکت 

 ارائه سرویس جریمه خواهد شد.

دهنده سرویس، از سالمت های ارائهداری الگ شرکتهای طرف قرارداد باید با بررسی سیستم ثبت و نگه: شرکتتذکر

ده دهنهها، عالوه بر جریمه شرکت ارائدهی اطمینان حاصل نمایند. در صورت وجود هرگونه مشکل در الگسیستم الگ

دهنده به در خصوص مواردی که شرکت ارائه به موضوع نیز جریمه خواهد شد. سرویس، شرکت طرف قرارداد مربوط

های شرکت طرف قرارداد در حال ارائه سرویس باشد، این مسئولیت به عهده صورت مستقیم و بدون دخالت زیرساخت

 باشد.شرکت طرف قرارداد نمی

ها که با آن تبلیغاتی هایشرکت در حد امکان تمامی موظفند دهنده سرویسداد و ارائهطرف قرار هایشرکت -12-1-4

قوانین و مقررات وضع  با در گذشته، تبلیغات و عضوگیری مغایر تا نمایند از نظر حسن سابقه بررسی را در ارتباط هستند

 های همکار و برندمحصول، برند شرکت برند به ایصدمه گونه هیچ نحوه تبلیغات نباید همچنین. شده اجرا نکرده باشند

 .نماید وارد همراه اول

 سرویسهای در کمپین نمایندتضمین می که کنند کار تبلیغاتی هایشرکت با فقط باید دهندهارائه هایشرکت -13-1-4

های تبلیغاتی که به همکاری با شرکت .نمایندمی استفاده همراه اول توسط شده تایید تبلیغاتی اقالم از 100% صورت به

دهند کنند یا به بازیگران زیرمجموعه خود چنین مجوزی میهای بازاریابی و تبلیغاتی استفاده میصورت غیرمجاز از خالقه

طبق دستورالعمل شرایط و ضوابط  دهنده سرویسطرف قرارداد و ارائهممنوع است. در صورت مشاهده این موارد، شرکت 

 قطع خواهد شد. شرکت دهنده سرویسشرکت ارائهبا  ی، همکاررویس، جریمه و در صورت تکرارارائه س

های تبلیغاتی متخلف به منظور تبلیغات و بازاریابی خدمات هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با آژانس -14-1-4

دهنده طبق ارائهطرف قرارداد و  باشد. در صورت مشاهده، شرکتشده در همراه اول ممنوع میارزش افزوده ارائه

 قطع خواهد شد. دهندهشرکت ارائهبا  ی، همکاردستورالعمل شرایط و ضوابط ارائه سرویس، جریمه و در صورت تکرار

های غیرمجاز به منظور عضویت مشترکین که قبال دارای سابقه تخلف بوده و از روش های تبلیغاتی متخلفلیست آژانس

 گردد.توسط اداره کل به شرکای تجاری اعالم میاند استفاده نموده

 از بر های همکار باید عالوهشرکت در یک کمپین، رفتار نامتعارف و خارج از چهارچوب مشاهده صورت در -15-1-4

دهنده همکاری با نمایش تبلیغاتی، کمپین آن استفاده های تبلیغاتی و عضوگیری موردفوری المان کردن خارج دسترس

بلیغ را قطع نموده و در صورت تکرار تخلف، همکاری با شبکه تبلیغات و آژانس تبلیغاتی مجری تبلیغات را متوقف اولیه ت
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به همراه دالیل  بایست پس از بررسی کارشناسی، نام و مشخصات بازیگر خاطی رانمایند. در این موارد، شرکت همکار می

های دیگر و نیاز، جهت جلوگیری از خرابکاری آن بازیگر در سرویسدر صورت  تا نماید اعالم اداره کل توجیهی کامل به

 .رسانی گردداطالع همکار هایشرکت یهمه به ،قطع همکاری با آن بازیگر

انجام شود. قبل از عضویت  دو مرحله تایید مشترکها باید طی عضوگیری خدمات ارزش افزوده از تمامی کانال -4-1-16

رویس از جمله نام و تعرفه سرویس به صورت کامال شفاف و واضح به ایشان اعالم گردد. مشخصات س الزم است ،مشترک

آمدگویی، نحوه دانلود دهنده موظف است با ارسال پیامک خوشهمچنین پس از عضویت مشترک در سرویس، شرکت ارائه

سازی سرویس را ه غیرفعالفه و نحو، تعر)در صورت وجود( ویسو استفاده از سرویس، مشخصات کاربری مشترک در سر

سازی و در صورت عدم رعایت موارد مذکور، ضمن قطع سرویس، غیرفعال به صورت کامال شفاف و واضح بیان نماید.

گردد و در صورت بستانکاری مشترکین جذب شده، طبق دستورالعمل شرایط و ضوابط ارائه سرویس جریمه اعمال می

 نده قطع خواهد شد.دهتکرار تخلف، همکاری با شرکت ارائه

و در « تومان Xهزینه هر محتوا »یا « تومان Xهزینه روزانه »آمدگویی باید با ذکر عبارت : تعرفه در پیامک خوش1تذکر 

 یک خط مستقل نوشته شود.

یا  offسازی سرویس جهت غیرفعال»آمدگویی باید با ذکر عبارت : نحوه غیرفعالسازی سرویس در پیامک خوش2تذکر 

در یک خط مستقل و بالفاصله بعد از اعالم هزینه نوشته شود. به جای واژه « را به همین شماره ارسال نمایید خاموش

 نیز مجاز است.« لغو»و « در لغو عضویت»استفاده از عباراتی چون « غیرفعالسازی»

آمدگویی سامانه سنتراالیز ارسال : در صورتی که در آینده تعرفه و نحوه غیرفعالسازی سرویس توسط پیامک خوش3تذکر

را در  این بند 2و  1دو آیتم ذکر شده در تذکر تواند دهنده میآمدگویی ارسالی از سمت شرکت ارائهگردد، پیامک خوش

 بر نداشته باشد.

های بعدی های اختصاصی عضویت، در بخشر دو مرحله عضویت، در برخی کانال: نحوه اعالم مشخصات سرویس د4تذکر

 به تفصیل بیان شده است.

استفاده از هر روشی که به موجب آن سیستمی ایجاد شود که به جای کاربر و بدون تمایل و درخواست کاربر،  -4-1-17

رت مشاهده عالوه بر قطع دائمی سرویس، شود و در صو، تخلف محسوب میوی را درگیر خدمات ارزش افزوده نماید

، همکاری طبق شرایط و ضوابط ارائه سرویسجریمه اعمال غیرفعالسازی و بستانکاری مشترکین عضو شده در سرویس و 

 قطع خواهد شد. دهندهشرکت ارائهبا 
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 بایددهنده ائهار یهاشرکت شود ویتخلف محسوب م یسسرو یهرگونه اقدام از جانب مشترک جهت فعالساز -18-1-4

در یک که مشاهده گردد  ی. در صورتیندنما یریجلوگ ی به هر نحویمشترک بدون درخواست و یبرا OTPاز ارسال 

سازی و عالوه بر قطع سرویس، غیرفعالاست، شده به صورت انبوه ارسال  OTP مشترکین، بدون درخواست سرویس،

برخورد  یسسرو دهندهارائهبا شرکت ، دستورالعمل شرایط و ضوابطمه طبق بستانکاری مشترکین جذب شده و اعمال جری

 خواهد شد. یجد

ممنوع  یبه هر صورت یشانابدون اجازه  خدمات ارزش افزوده یغافراد به منظور تبل یخصوص یماستفاده از حر -19-1-4

به  یسسرو یغاتد که تبلگرد یریگیجهکه نت یو در صورت گیردیقرار م یاست. در صورت مشاهده، موضوع مورد بررس

 ینگو شارژ یریاست، عضوگ یرفتهصورت پذ ایشانو از طرف  ینو بدون اخذ تاییدیه از  مشترکو عمده  یصورت عمد

اعمال  یمهو ضوابط جر یطعضو شده، طبق شرا ینحقوق از دست رفته مشترک یایو عالوه بر اح گرددیقطع م یسسرو

 .گرددیم

 شودیجرم محسوب م یطیافراد تحت هر شرا یخصوص یمتعرض به حر یز،خدمات ارزش افزوده ن بومزیستخارج از  :تذکر

دهنده سرویس که تمام عواقب احتمالی آن به عهده شرکت ارائه به همراه داشته باشد ینیو ممکن است عواقب سنگ

 خواهد بود.

کسب و  یرسا یررایگانو غ یگانرا یچرهایف ها وAPIدر استفاده از دهنده سرویس های ارائهالزم است شرکت -20-1-4

 یناناطم ینو تطابق با قوان یچرهاآن ف یشگیاز صحت عملکرد همی اتخاذ نمایند که نمایند و ترتیبدقت کامال کارها 

سایر  یاتوسط اپراتور و  یارائه خدمات ابالغ ینو قوان یابد ییرتغ یلیبه هر دل API یا یچرممکن است آن ف .حاصل گردد

دهنده بوده و ارائهطرف قرارداد و وجود هرگونه مشکل در محصول به عهده شرکت  . مسئولیتکشور را نقض کند ینقوان

سازی و بستانکاری مشترکین جذب شده یست و ضمن قطع سرویس، غیرفعالن یرفتهپذ یهیتوج یچدر صورت مشاهده ه

دهنده قطع در صورت تکرار، همکاری با شرکت ارائه و اعمال جریمه طبق دستورالعمل شرایط و ضوابط ارائه سرویس،

 خواهد شد.

به  ای باشد که برای ورودباید بگونهارائه شده به مشترک  ضویت مشترک در سرویس، اپلیکیشنپس از ع -21-1-4

م سامانه سنتراالیز و تالش برای عضویت مجدد مشترک نباشد. تعیین یک نا OTPاپلیکیشن نیازی به فرایند ارسال 

ایجاد شده توسط  OTPآمدگویی یا استفاده از کاربری و پسورد برای هر مشترک و ارسال اطالعات آن در پیامک خوش

تواند مورد استفاده قرار گیرد. در های مشابه میدهنده سرویس و خارج از روال سنتراالیز، و فرایندپلتفرم شرکت ارائه
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سنتراالیز در اپلیکیشن که مشترک پس از عضویت در سرویس، قصد ورود  سامانه OTPصورت مشاهده استفاده از  فرایند 

 .شدخواهد اعمال جریمه  طبق شرایط و ضوابط ارائه سرویس،به آن اپلیکیشن را داشته باشد، 

 ینانو اطم یبررسبه صورت منظم خود را  هاییسسرو یامکیپ یفلو بایستیس میدهنده سروارائه یهاشرکت -22-1-4

در صورت مشاهده  .گرددمیارسال  یشانمناسب به ا ییراهنما یامککه بر اساس هر اقدام مشترک پ یندحاصل نما

گیرد و بسته به متون مورد استفاده، مشترکینی که متون تعلق می جریمهارائه سرویس،  مغایرت، طبق شرایط و ضوابط

 نامناسب دریافت نموده باشند، غیرفعال و بستانکار خواهند شد.

متعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات  دهنده سرویس به موجب قرارداد منعقده،های طرف قرارداد و ارائهشرکت -23-1-4

 باشد.می هاآن شرکتبر عهده  صالحمراجع ذیدر برابر  ییگونه مسئولیت و پاسخگوره ،د و درصورت تخلفنباشمی کشور

دهنده موظفند در تبلیغات خدمات ارزش افزوده، قوانین نشر بر خط وزارت ارشاد ارائه طرف قرارداد و هایشرکت -24-1-4

خواهد  هاآن شرکتعهده  ناشی از عدم اجرای قوانین مربوط به محتوا،هرگونه عواقب و فرهنگ اسالمی را رعایت نمایند و 

 بود.

دهنده سرویس به راحتی و وضوح قابل ائهسایت شرکت اراطالعات تمامی محصوالت تبلیغ شده باید در وب -25-1-4

  دسترس باشد.

)نظیر سهام عدالت، کارت سوخت، و ...( بدون اخذ تاییدیه از ارگان مالک آن استفاده از خدمات دولتی رگونه ه -26-1-4

بستانکاری باشد. در صورت مشاهده عالوه بر قطع سرویس، غیرفعالسازی و های ارزش افزوده ممنوع میخدمت در سرویس

گیرد. همچنین مسئولیت تمام عواقب احتمالی به عهده مشترکین جذب شده، طبق شرایط و ضوابط جریمه تعلق می

 دهنده خواهد بود.شرکت ارائه

ممنوع است. در « رایگان»دار بودن خدمات ارزش افزوده، هرگونه استفاده از الفاظی چون با توجه به هزینه -27-1-4

گر رایگان بودن سرویس یا به هر دلیلی از الفاظی که بیان ،های غیررایگاندر سرویسشود مشاهده  ی کهصورت

طبق شرایط و و مشترکین عضو شده غیرفعال و بستانکار شده و  استفاده گردیده، سرویس قطع های آن استپروموشن

 .تعلق خواهد گرفت جریمهضوابط ارائه سرویس، 

در  ،های اجتماعی، تبلیغات کلیکی و غیره(ها )انواع پوش، تبلیغات شبکههای تبلیغاتی سرویسدر تمامی آیتم -28-1-4

به صورت کامال واضح و مشخص و به همان صورت که در  اپلیکیشنباید نام شود، می تبلیغسرویس  جایزهصورتی که 
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در غیر این صورت طبق شرایط و ضوابط ارائه  شود. های اداره کل تعریف شده است به اطالع مشترک رساندهپلتفرم

 سرویس، جریمه اعمال خواهد شد.

هایی ذکر شود که کاربر بدون نیاز به اقدام اضافی بتواند آن را مشاهده نماید. به عنوان : نام اپلیکیشن باید در بخش1تذکر

 شود. های اجتماعی، نام اپلیکیشن باید در کپشن بنر ذکرمثال در بنرهای شبکه

، نوع سرویس باید جایگزین واژه اپلیکیشن گردد )به عنوان مثال نباشد: در صورتی که سرویس مذکور اپلیکیشن 2تذکر

 و ...( «Xسرویس صوتی »، «Xسرویس هواداری »، «Xسرویس پیامکی »

 )ریپالی( ان مثال بنر و ریپهای تبلیغات و بازاریابی مجزا اعمال گردد. به عنوقوانین ابالغی باید در کلیه آیتم -29-1-4

باشند و لذا تمام قوانین آیتم تبلیغاتی مجزا می 2د، نگذارهای اجتماعی به نمایش میکه تبلیغات سرویس را در شبکه

طرف قرارداد و شود. در صورت مشاهده نقض این بند، بسته به نوع مشکل ممکن است شرکت  باید در هر دو آیتم رعایت

 ایط و ضوابط ارائه سرویس جریمه شده و مشترکین عضو شده در سرویس، غیرفعال و بستانکار شوند.دهنده طبق شرارائه

حق تکثیر، اجرا، توزیع )عرضه و نشر( آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان،  -30-1-4

ای، منحصرا افزارهای رایانهدیدآورندگان نرمقانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، قانون حمایت از حقوق پ

خدمات ارزش افزوده از های ارائه هر یک از بخشدر اختیار مولف است. هرگونه استفاده بدون مجوز از آثار مولفین در 

طرف قرارداد و موضوع به عهده شرکت های ، تمام مسئولیتمجاز نبودهسرویس ، تبلیغات و بازاریابی ارائه محتواقبیل 

 دهنده سرویس خواهد بود.ارائه

در متن تبلیغ ذکر گردد، اخذ مجوز  اندیا افرادی که در پدید آمدن آن اثر موثر بوده صاحب اثراثر، چنانچه نام  تذکر:

باشد و مسئولیت کامل عدم اخذ مجوزهای الزم به عهده شرکت انتشار موبایلی از صاحب اثر و یا از ناشر آثار وی الزامی می

 دهنده سرویس خواهد بود.ارائه

هایی که هیچ ارتباطی به محتوا یا خدمات ارائه شده در محصول ندارد، به منظور استفاده از گیمیفیکیشن -31-1-4

گردند و عضوگیری سرویس ممنوع است. در صورت مشاهده سرویس قطع و کاربران جذب شده غیرفعال و بستانکار می

 شرایط و ضوابط ارائه سرویس جریمه خواهد شد.دستورالعمل طبق دهنده ارائهطرف قرارداد و شرکت 

در  سرویس دهندهشرکت ارائهو  استفاده از متون فریبنده، ابهام آمیز و بر خالف واقع در تبلیغات ممنوع است -32-1-4

یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت  اغواشود که سبب  اقدامینباید مرتکب  ،خود هایسرویس و بازاریابی تبلیغات

طبق  یمهجذب شده و اعمال جر ینمشترک یو بستانکار سازییرفعالغ یس،صورت، ضمن قطع سرو ینا یردر غ .گردد
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به عنوان  دهنده قطع خواهد شد.با شرکت ارائه یدر صورت تکرار، همکار یس،و ضوابط ارائه سرو یطدستورالعمل شرا

تواند موجب فریب مشترک شود و ممنوع است، مگر در صورتی می« تبریک، شما برنده شدید» مثال استفاده از عبارت

ایید ای شده باشد و آن جایزه بدون هیچ قید و شرط و بالفاصله به مشترک تحویل گردد و تجایزه که مشترک واقعا برنده

 ارسال متن مذکور از اداره کل اخذ شده باشد.

، خط، کارتسیم اول، همراه نام کاربرد هرگونه لوگوتایپ، لوگو، نظیر اول همراه برند هایالمان کلیه از استفاده -33-1-4

، و هر آیتم دیگری که سرویس را متعلق به همراه اول شارژ کارت تصویر ،(نارنجی و ای فیروزه) رنگ ،اعتباریدائمی و 

سازی و بستانکاری مشترکین جذب سرویس، غیرفعالضمن قطع و در صورت مشاهده،  است ممنوعهمراه اول نشان دهد 

گردد و در صورت تکرار تخلف، همکاری با شرکت شده، طبق دستورالعمل شرایط و ضوابط ارائه سرویس، جریمه اعمال می

. است ازمج برند نظر و اداره کل تایید با تنها های برند همراه اولاستفاده از المان خاص موارد؛ هد شددهنده قطع خواارائه

  .گردد رعایت دهیسرویس هایآیتم سایر و فرود، صفحات تبلیغاتی، هایمتریال کلیه الزم است این موضوع در لذا

 از هاآن در که خود هایکمپیندر صورت نیاز و وجود طرح و دالیل توجیهی،  توانندمی سرویس دهندهارائه هایشرکت

 ارسال ه در اداره کل، به مدیر محصول مربوطمدیریت از تاییدیه اخذ جهت را است شده استفاده همراه برند هایالمان

 .بود خواهد ترطوالنی هاکمپین اینگونه تاییدیه اخذ بدیهی است فرایند. نمایند اجرا تایید صورت در و نموده

های ارزش افزوده ممنوع است. در های همراه اول به منظور پروموت کردن سرویسهرگونه استفاده از کمپین -34-1-4

سازی و بستانکاری مشترکین جذب شده، طبق دستورالعمل شرایط و ضوابط صورت مشاهده، ضمن قطع سرویس، غیرفعال

 .دهنده قطع خواهد شدبا شرکت ارائه گردد و در صورت تکرار تخلف، همکاریارائه سرویس، جریمه اعمال می

شرایط کمپین به منظور ترغیب مشترک به عضویت در سرویس،  های مختلف دردر صورت استفاده از پروموشن -35-1-4

تبلیغات باید قبل از عضویت مشترک به صورت کامال شفاف و واضح در  «دعوت از دوستان»چون  هااین پروموشندریافت 

 سایتی، منوی تلویزیونیای و درون وبفرود، صفحات پرداخت، فرایند عضویت درون برنامه عضوگیری )صفحاتهای و آیتم

باید بالفاصله پس از اینکه مشترک واجد شرایط دریافت  ی اعالم شدههاپروموشنهمچنین غیره( به وی اعالم گردد.  و

سازی و بستانکاری مشترکین من قطع سرویس، غیرفعالضدر صورت عدم رعایت این بند،  .شودبه ایشان اعطا  ،آن گردد

دهنده جذب شده و اعمال جریمه طبق دستورالعمل شرایط و ضوابط ارائه سرویس، در صورت تکرار، همکاری با شرکت ارائه

 قطع خواهد شد.
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بایست پروموشن میباشد و مشترک در هر حالتی ممنوع میشرایط دریافت پروموشن پس از عضویت  تغییر دادن: 1تذکر

استفاده از  به همان روشی که به مشترک اعالم شده است، پس از عضویت و وجود شرایط ذکر شده، به ایشان اعطا گردد.

و  «قطعی»یا کلمه ، دار مشترک استهایی که اعطای جوایز منوط به حضور مدتدر کمپین و نظاریر آن «فوری»کلمه 

عملی از برای جوایزی که اعطای آن منوط به  این کلماتامثال عوت از دوستان، و ریفرال و دهای در کمپین نظایر آن

 باشد.مشترک است ممنوع میسمت 

 آمدگویی به صورت کامل و شفاف اعالم گردد.نحوه اعطای پروموشن، باید در پیامک خوش : جزئیات2تذکر

اما به دالیلی چون کسری موجودی جوایز، : در صورتی که مشترک واجد شرایط دریافت پرومشن اعالمی گردد 3تذکر

دهنده سرویس مشکالت فنی و غیره، امکان اعطای پروموشن به مشترک در آن لحظه وجود نداشته باشد، شرکت ارائه

جایزه وعده داده شده به دلیل مشکل ایجاد شده، اعالم نماید که  ،موظف است با ارسال پیامک به مشترک واجد شرایط

 در این شرایط الزامی است.اداره کل  رسانی بهاطالع خواهد شد.به وی اعطا  Xدر زمان مشخص 

باید به همان صورتی که قرار است اعطا شود  از نظر کمی و کیفی در زمان تبلیغات و بازاریابی، جوایز هر سرویس: 4تذکر

 باشد.مجاز نمی "تجمیعی اعالم کردن حجم جوایز"به مشترک بیان شود و هرگونه تغییر آن از قبیل 

رسانی گردد که جایزه باید از طریق پیامک به وی اطالعحتما پس از اعطای جایزه مبنی بر فعالیت مشترک،  -36-1-4

و  داشتنخواهد  وجودبه مشترک  جایزهدر غیر این صورت، امکان تشخیص اعطا یا عدم اعطای  شده است.تحویل ایشان 

 دهنده سرویس خواهد بود.ارائه کلیه عواقب احتمالی آن بر عهده شرکت

ساعت  72حداکثر زمان ممکن برای سنجش حضور مشترک در سرویس به منظور اعطای جایزه به ایشان،  -37-1-4

هایی که در آن نیاز است مشترک مدت زمان بیشتری در سرویس حضور داشته باشد تا مشمول است. در خصوص کمپین

از مدیر محصول مربوط به سرویس در اداره کل اخذ شود. در صورت وجود مشکل جایزه شود، الزم است تاییدیه کمپین 

خواهد اعمال جریمه  ،سرویس طبق شرایط و ضوابط ارائهاحیای حقوق مشترکین، سرویس قطع و  عالوه برو مغایرت، 

 شد.

بایست بدون دهنده میائههای ارهای ارزش افزوده همراه اول فعال است، شرکتتا زمانی که سرویسی در پلتفرم -38-1-4

روزرسانی رسانی نمایند. در صورتی که به دالیل فنی الزم باشد اپلیکیشن برای بهتوقف به مشترکین فعال سرویس خدمت

اپلیکیشن از طریق ارسال پوش نوتیفیکیشن  کاربرانرسانی به مدتی از دسترسی مشترکین خارج گردد، الزم است اطالع

رسانی واضح است که عضوگیری سرویس در زمان قطع خدمتهای معمول دیگر نظیر پیامک انجام شود. کشویی یا روش
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رسانی اپلیکیشن، دهنده سرویس موظف است قبل از قطع خدمتهمچنین شرکت ارائهمحصول باید متوقف باشد. 

رسانی سرویسی قطع شده است، اما در صورتی که مشاهده گردد خدمت انجام دهد. داره کلرسانی الزم را به ااطالع

دهی محسوب خواهد شد و عالوه انجام نشده، تخلف در سرویس و مشترکین فعال اپلیکیشن رسانی الزم به اداره کلاطالع

ت طرف قرارداد موضوع طبق شرایط دهنده و شرکبر بستانکاری مشترکین عضو سرویس در بازه قطع سرویس، شرکت ارائه

 و ضوابط جریمه خواهند شد.

های ارائه شده دهی اپلیکیشنهای مانیتورینگ مناسب از خدمتهای طرف قرارداد باید با بکارگیری سیستم: شرکتتذکر

 اطمینان حاصل نمایند. 7×24 به صورت

باره و عموما به غاتی که به یکیهای تبلشهای ارزش افزوده به صورت پوش دیالوگی )پوتبلیغات سرویس -39-1-4

شود( خارج از محیط یک اپلیکیشن ممنوع صفحه روی دستگاه مورد استفاده مشترکین ظاهر میصفحه و نیمصورت تمام

 شود.است. در صورت مشاهده، سرویس قطع و طبق شرایط و ضوابط جریمه اعمال می

 های دیالوگی، قوانین ابالغ و این روش مجاز اعالم خواهد شد.ه از پوشقانونگذاری تبلیغات با استفاد: در صورت تذکر

خدمات ارزش افزوده همراه و  بومزیستمحصوالت و خدمات ارائه شده در  یفیتک یبا توجه به لزوم ارتقا -40-1-4

بوده و در صورت مشاهده،  ممنوع یدر قالب قرعه کش هایسدر سرو یزههرگونه جا یاعطا ها،یسدر سرو یکاربر یشافزا

و در  شوداعمال میبق شرایط و ضوابط جریمه ط شترکین اخذ شده، سرویس قطع وضمن غیرفعالسازی و بستانکاری م

 قطع خواهد شد. یسدهنده سروبا شرکت ارائه یهمکار ،صورت تکرار

اعطای جایزه به مشترک برنده در کشی و ها به مشترکین مبنی بر انجام قرعهبا توجه به تعهد برخی سرویس :1تذکر

ها های اداره کل تایید و ثبت  شده بوده است، آن سرویسکشیهایی که قبل از ابالغ این قانون در تقویم قرعهکشیقرعه

کشی خود را در سررسید مقرر انجام و جایزه مشخص شده را به مشترک برنده اعطا نمایند. لیست توانند قرعهمی

های طرف قرارداد رسیده است و پس از انجام ز بالفاصله پس از ابالغ این قانون، به اطالع شرکتهای مجاکشیقرعه

 کشی به طور کامل متوقف خواهد شد.های دارای تعهد، اعطای جایزه در قالب قرعهکشی سرویسقرعه

و در صورت نیاز اصالح گردد، به های تبلیغاتی و تعامالت صورت گرفته با مشترکین بازبینی الزم است کلیه المان: 2تذکر

 کشی نباشد.دهنده اعطای جایزه در قالب قرعهطوریکه به هیچ وجه نشان
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های تبلیغاتی سرویس اندازی کمپینقبل از راه گردد بایدی که بر اساس فعالیت کاربران اعطا میهزینه جوایز -41-1-4

واجد بایست بدون کم و کاست به مشترکین و جایزه کمپین هیچ ارتباطی به بازخورد کمپین نداشته و میتامین گردد 

 اعطا گردد. شرایط دریافت، 

به بایست مستندات کامل تحویل جوایز به مشترکین واجد شرایط دریافت را دهنده سرویس میهای ارائه: شرکتتذکر

 و در زمان درخواست بالفاصله ارائه دهند. نگهداری نمایند به صورت همیشگیا اداره کل تحویل نمایند و آن مستندات ر

 از جمله مصادیق مجرمانه در کشور، در متون تبلیغاتی الزامی است. ارعایت قوانین عمومی حاکم بر نشر محتو -42-1-4

 به نیتوه، مقدسات با یشوخ، مقدسات به نیتوهتوهین و مغایرت با موازین و نظام جمهوری اسالمی ایران،  توان بهمی

 کردن مسخره فرهنگ رواج، قومیتی هایمؤلفه از سوءاستفاده هرگونه نیز و قومیتی هایشوخی، مشخص افراد و اشخاص

 و یقانون ،یشرع ،یاعتقاد اصول با رتیمغا، مخاطب به نیتوه، طنز یهاسیسرو در ژهیو به گرانید انداختن دست و

 اشاره نمود.ی و ... عرف و یشرع و یقانون ،یاعتقاد از اعم یهنجارشکن و یگزار بدعتی، عرف

 

 شرایط و ضوابط اختصاصی -2-4

 های پیامکیکمپین -1-2-4

های های ارزش افزوده از خطوط شخصی )پیامکرسانی سرویسیا اطالع تبلیغات هدف باهای پیامک ارسال -1-1-2-4

P2P) ارسال پیامک  مشاهده صورت در. است ممنوع هر نوعی بهP2P  ،از  جذب شده مشترکین کلیهبرای یک سرویس

 شواهدی وجود صورت در همچنین .شد خواهد داده عودت در سرویس ایشان ایههزینه کل و غیرفعال کمپین مذکور

طبق دستورالعمل شرایط و ضوابط  ضمن اعمال جریمهسرویس،  دهندهارائه شرکت توسط هاپیامک این ارسال بر دال

 همکاری با آن شرکت قطع خواهد شد.، ارائه سرویس

 سرویس در زمان ارسال پیامک فعالفقط برای مشترکین  ،رسانی از سرشماره یک سرویسارسال پیامک اطالع -2-1-2-4

یید اداره کل مجاز نیست. در باشد و تحت هیچ شرایط دیگری بدون بررسی و تامجاز می اخذ تاییدیه اداره کلپس از و 

سازی و بستانکاری مشترکین جذب شده و اعمال جریمه طبق دستورالعمل صورت مشاهده، ضمن قطع سرویس، غیرفعال

 دهنده قطع خواهد شد.شرایط و ضوابط ارائه سرویس، در صورت تکرار، همکاری با شرکت ارائه



 
 راه اولخدمات ارزش افزوده هم و بازاریابی یغاتتبل نامهیوهش                اداره کل خدمات ارزش افزوده -معاونت بازاریابی و فروش 

 25از  14صفحه 

و با هر توجیهی ممنوع است و در صورت مشاهده ارسال  هرگونه اخذ دسترسی ارسال پیامک به هر نحو -3-1-2-4

، سرویس قطع و تمام مشترکین آن غیرفعال و دهنده در ارسالو توجیه وجود نقش شرکت ارائه پیامک از جانب مشترک

 آن شرکت قطع خواهد شد. با ، همکاریطبق شرایط و ضوابط ارائه سرویسجریمه اعمال بستانکار شده و ضمن 

 

 (لندینگ پیجصفحه فرود )های عضویت از طریق کمپین -2-2-4

ضمن با شرایط ابالغی، مغایر  پیجد. در صورت مشاهده لندینگنصفحه باش 3ها باید شامل پیجگتمامی لندین -1-2-2-4

سازی و بستانکاری مشترکین جذب شده و اعمال جریمه طبق دستورالعمل شرایط و ضوابط ارائه قطع سرویس، غیرفعال

 دهنده قطع خواهد شد.رویس، در صورت تکرار، همکاری با شرکت ارائهس

ایست که سرویس پیج صفحه: صفحه اول هر لندینگ(اخذ شماره مشترک و تایید اول عضویت) اول لندینگ الف( صفحه

 گردد. اخذ میوی جهت شروع فرایند عضویت،  تایید اولبه عنوان در آن معرفی و شماره کاربر 

 خذ شماره مشترک در تمامی روش های عضوگیری رعایت قالب زیر الزامی است.در صفحه ا

  تومان Yروزانه  با تعرفه Xعضویت در اپلیکیشن  

     0910-------   

    تایید      

  با شرایط سرویس موافقم 

 شوند. نشان دادهدر صفحه اول عضوگیری بدون هیچ گونه تغییری  باید فوق : هر سه باکس1تذکر

تواند روی لینک و مشترک در صورت تمایل میشود به صفحه دیگری لینک می «با شرایط سرویس موافقم»: جمله 2تذکر

 بیان شده است را مطالعه نماید. 2-2-2-4کلیک کرده و سایر شرایط و ضوابط سرویس را که در بند 

باید از همان ابتدای ورود مشترک به صفحه اول « تومان Yروزانه  با تعرفه Xعضویت در اپلیکیشن » جمله  :3تذکر

 شود.آن تخلف محسوب می هرگونه مشکل در نمایشلندینگ به صورت واضح نمایان باشد و 

 .مجاز نیست نظایر آنو  «دریافت اینترنت هدیه» ،عباراتی نظیر به «تایید»تغییر دکمه : 4تذکر 

 کامالً شفاف و قابل خوانده شدن باشد.فونت و رنگ هر سه باکس باید یکسان و  سایز،: 5تذکر
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 به صورت شفاف در نظر گرفته شده نظیر دعوت از دوستان باید در زمان معرفی جایزه جوایزشرایط اولیه دریافت : 6تذکر

 ذکر گردد.

 ایپیج صفحههر لندینگ دوم(: صفحه OTPعضویت مشترک با وارد کردن کد  تایید دومب( صفحه دوم لندینگ )اخذ 

دریافتی خود را در محل تعبیه شده وارد  OTPکد  ،مشترک در صورت تمایل به تایید عضویت خود در سرویسست که ا

 . قوانین زیر باید در خصوص این صفحه رعایت گردد:نمایدو تایید می

شود باید کنار آن عضویت مشترک در سرویس نیز ذکر در صورتی که پروموشن سرویس در این صفحه ذکر می -1

 دهنده دریافت جایزه به تنهایی باشد مجاز نیست.و استفاده از متونی که نشان شود

دریافت »، «دریافت جایزه»و استفاده از عباراتی چون  دهنده دریافت جایزه باشدنباید نشاندکمه تایید متن  -2

 و از این قبیل متون ممنوع است.« هدیه

ایست که موفقیت آمیز بودن عضویت مشترک ( صفحه سوم لندینگ )تایید عضویت(: صفحه سوم هر لندینگ پیج صفحهج

رسانی گردد که عضویت وی انجام شده است و لینک در این صفحه باید به مشترک اطالعدهد. در سرویس را نشان می

های طراحی شده کمپینتواند با توجه به های این صفحه میآیتمدانلود یا استفاده از محصول به ایشان ارائه گردد. سایر 

 متغیر باشد.

 کندرا توجیه نمیآمدگویی پیج  به مشترک به هیچ وجه عدم ارسال پیامک خوش: نشان دادن صفحه سوم لندینگ1تذکر

دهنده سرویس و پس از عضویت مشترک مطابق با شرایط و ضوابط آمدگویی باید توسط شرکت ارائهو پیامک خوش

 به مشترک تحویل گردد. ،ابالغی

 شود.: انتقال مشترکین از یک مرحله به مرحله دیگر به صورت خودکار بدون فشردن دکمه تایید تخلف محسوب می2تذکر

با شرایط سرویس »با جمله که  لینک توضیحات شرایط سرویس که در صفحه اول لندینگ موارد زیر باید در -2-2-2-4

 شود، رعایت گردد.نشان داده می «موافقم

 درخواست قرار گیرد. تایید اولیهالف( این لینک حتما باید دقیقا در پایین دکمه 

 زمینه مجاز نیست.ب( کمرنگ کردن این لینک یا همرنگ کردن آن با رنگ پس

معرفی سرویس باید حداقل شامل  ( بند اول صفحه مرتبط با این لینک باید شامل معرفی اجمالی سرویس باشد.ج

 باشد.و نام کامل شرکت ارائه دهنده سرویس ذکر طبقه سرویس و ارزش پیشنهادی سرویس به مشترک 
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سایت شرکت ، وبونیکید( بند دوم صفحه مرتبط با این لینک باید شامل شماره تلفن پشتیبانی، پست الکتر

شرکت از آن طریق با  به راحتی باشد که مشترک در صورت نیاز بتواند آن شرکتو یا هر کانال دیگر  دهندهارائه

 ارتباط برقرار نماید. همربوط

 های اصلی سرویس را به صورت بولت وار معرفی نماید.( بند سوم صفحه مرتبط با این لینک باید ویژگیه

)با ذکر جمله شود می مشخصنحوه پرداخت وجه از مشترک  ،باید با این لینک چهارم صفحه مرتبطبند در  و( 

کسر  کارتسیممشترکین اعتباری از شارژ  برایگردد و هزینه سرویس برای مشترکین دائمی روی قبض اعمال می

 تواند در این بند بیان گردد.های سرویس نیز میپروموشن شود(؛می

 دوم صفحه مرتبط با این لینک حتما باید در نگاه اول و بدون اسکرول کردن صفحه مشخص باشد. ( بند اول وز

 تواند در بندهای بعدی ذکر گردد.دهنده می( سایر شرایط سرویس بسته به نظر ارائهح

تنها باید به درخواست مشترک بسته شود و بستن در صورت باز شدن توسط مشترک، صفحه مرتبط با این لینک  ط(

 ممنوع است. ابتکاریهای این صفحه به صورت اتوماتیک توسط الگوریتم

انطباق الزم را  ،هاعاملها و سیستمتمامی صفحات لندینگ پیج باید کامال ریسپانسیو بوده و در تمام دستگاه -3-2-2-4

 جهت نمایش صحیح محتوای صفحات دارا باشد.

دهنده سرویس موظف هستند، الگ ورود مشترکین به صفحات لندینگ را حداقل برای مدت های ارائهشرکت -4-2-2-4

دهنده درخواست گردد های فوق از شرکت ارائهدر صورتی که الگنگهداری نمایند تا در صورت لزوم ارائه گردد.  ماه 12

اشد، عالوه بر بستانکاری ماه اخیر نب 12ین عضو شده در و آن شرکت قادر به ارائه الگ مناسب برای عضویت مشترک

جریمه  ارائه سرویس ، طبق شرایط و ضوابطهو شرکت طرف قرارداد مربوط دهنده سرویسشرکت ارائه، موضوع مشترکین

 .شدد نتعلق خواه

 این الگ باید شامل موارد ذیل باشد:

 .است که مشترک با آن وارد لندینگ پیج شده IPآدرس الف( 

 صفحات لندینگ پیج با دقت ثانیهتمام ب( زمان دقیق ورود مشترک به 

 ج( مشخصات نسخه مرورگر مورد استفاده کاربر در ورود به لندینگ
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 عامل دستگاه مورد استفاده کاربر در ورود به لندینگد( مشخصات سیستم

 شی موبایل یا تبلت وارد شده باشد(ق گودر صورتی که از طری)ه( مدل دستگاه مورد استفاده کاربر در ورود به لندینگ 

 پیج هدایت شده استه صفحه لندینگتبلیغاتی که مشترک با کلیک روی آن ب( و

 جی که مشترک بدان ورود نموده استپیز( تصویر صفحات لندینگ

 کورد نمود به صالحدید شرکت ارائه دهندهتوان از مشترک ر( سایر مشخصات دیگری که میح

های مذکور در این بند برای های طرف قرارداد باید تدابیری بیندیشند تا با مانیتورینگ منظم، از وجود الگ: شرکتتذکر

 دهنده اطمینان حاصل نمایند. های ارائههای شرکتمشترکین عضو شده در سرویس

در صورت  باشد.می هدایت مشترک به صفحه لندینگ پیج سرویس بدون درخواست وی به هر نحوی ممنوع -5-2-2-4

 طبق شرایط و ضوابط ارائهگردد و ضمن غیرفعالسازی و بستانکاری مشترکین جذب شده، مشاهده سرویس قطع می

 شود.می اعمال جریمه ،سرویس

انتقال مشترک به صفحه لندینگ پیج سرویس دوم پس از تکمیل فرایند عضویت مشترک در سرویس اول با  -6-2-2-4

 باشد.مجاز می ،فوق هایدر بند ذکر شدهرعایت کامل شرایط 

 

 های عضویت از طریق نصب اپلیکیشن سرویسکمپین -3-2-4

تغییر نام اپلیکیشن و تبلیغ آن با نام مستعار، بدون اخذ تاییدیه اداره کل ممنوع است. در صورت مشاهده،  -1-3-2-4

جریمه اعمال  ،یسو ضوابط ارائه سرو یططبق دستورالعمل شرا ،جذب شده ینمشترک یو بستانکار سازییرفعالضمن غ

 گردد.می

گونه دسترسی اضافی خارج از موضوع خدمات ارزش افزوده نباید هیچ بومزیستهای ارائه شده در اپلیکیشن -2-3-2-4

شده از مشترکین های اخذ دهند از مشترک اخذ نمایند. در صورت وجود هرگونه مشکل در دسترسیخدماتی که ارائه می

سرویس، هرگونه مسئولیت طبق شرایط و ضوابط ارائه و ایجاد مخاطره برای حریم خصوصی ایشان، عالوه بر جریمه 

 دهنده سرویس به عنوان مالک اپلیکیشن خواهد بود.حقوقی موضوع نیز بر عهده شرکت ارائه
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صفحه باشد. در صورت  2رویس باید شامل از طریق اپلیکیشن س عضویت ویفرایند اخذ شماره مشترک و  -3-3-2-4

سازی و بستانکاری مشترکین جذب شده و اعمال مغایر با شرایط ابالغی، ضمن قطع سرویس، غیرفعال فرایندهایمشاهده 

 دهنده قطع خواهد شد.جریمه طبق دستورالعمل شرایط و ضوابط ارائه سرویس، در صورت تکرار، همکاری با شرکت ارائه

در فرایند (: صفحه اول اخذ شماره مشترک و تایید اول عضویت)اپلیکیشن سرویسدر فرایند عضویت ول الف( صفحه ا

ایست که سرویس در آن معرفی و شماره کاربر به عنوان تایید اول وی جهت صفحه عضویت از طریق اپلیکیشن سرویس

 گردد. شروع فرایند عضویت، اخذ می

 روش های عضوگیری رعایت قالب زیر الزامی است.در صفحه اخذ شماره مشترک در تمامی 

  تومان Yروزانه  با تعرفه Xعضویت در اپلیکیشن  

     0910-------   

    تایید      

   با شرایط سرویس موافقم 

 شوند. نمایش داده: هر سه باکس فوق باید بدون هیچ گونه تغییری در صفحه اول عضوگیری 1تذکر

تواند روی لینک شود و مشترک در صورت تمایل میبه صفحه دیگری لینک می« با شرایط سرویس موافقم»: جمله 2تذکر

 بیان شده است را مطالعه نماید. 5-3-2-4کلیک کرده و سایر شرایط و ضوابط سرویس را که در بند 

ابتدای ورود مشترک به صفحه اول  باید از همان« تومان Yروزانه  با تعرفه Xعضویت در اپلیکیشن » : جمله 3تذکر

 شود.تخلف محسوب میهرگونه مشکل در نمایش آن عضویت در اپلیکیشن به صورت واضح نشان داده باشد و 

 .مجاز نیست و نظایر آن« دریافت اینترنت هدیه» به عباراتی نظیر« تایید»: تغییر دکمه 4تذکر

 کامالً شفاف و قابل خوانده شدن باشد.فونت و رنگ هر سه باکس باید یکسان و  : سایز،5تذکر

: شرایط اولیه دریافت جوایز در نظر گرفته شده نظیر دعوت از دوستان باید در زمان معرفی جایزه به صورت شفاف 6تذکر

 ذکر گردد.

در  دومصفحه (: OTPاخذ تایید دوم عضویت مشترک و ورود کد ) اپلیکیشن سرویس در فرایند عضویتب( صفحه دوم 

ایست که مشترک در صورت تمایل به تایید عضویت خود در سرویس، صفحهد عضویت از طریق اپلیکیشن سرویس فراین
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. قوانین زیر باید در خصوص این صفحه رعایت کندمی در محل تعبیه شده واردنماید یا تایید میدریافتی خود را  OTP کد

 گردد:

امک خوانده شده و در محل تعبیه شده وارد به صورت دستی توسط مشترک از پی OTPدر صورتی که کد  -1

  شود، ذکر تعرفه در صفحه دوم ضروری نیست.

 توسط اپلیکیشن به هیچ عنوان مجاز نیست. OTPخواندن و تایید کد  -2

دریافتی مشترک را خوانده و در محل  OTPتواند کد به منظور بهبود تجربه مشتری، اپلیکیشن سرویس می -3

تعبیه شده وارد نماید. در این صورت مشترک در صورت تمایل با فشردن دکمه تایید، عضویت خود را تایید 

در این حالت  OTPدقیقا باالی کادر  "تومان Yبا تعرفه روزانه  Xعضویت در اپلیکیش "کند. ذکر عبارت می

 است. الزامی

شود باید کنار آن عضویت مشترک در سرویس نیز ذکر سرویس در این صفحه ذکر میدر صورتی که پروموشن  -4

 دهنده دریافت جایزه به تنهایی باشد مجاز نیست.شود و استفاده از متونی که نشان

، «دریافت جایزه»دهنده فقط دریافت جایزه باشد و استفاده از عباراتی چون متن دکمه تایید نباید نشان -5

 و از این قبیل متون ممنوع است.« دریافت هدیه»

همراه اول نیز مورد استفاده قرار  بومزیستهای پرداخت خارج از مدلدر صورتی که اپلیکیشن سرویس برای  -4-3-2-4

های تواند قبل از دریافت شماره مشترک، نوع درگاه پرداختدهنده میگیرد و مدل پرداخت متفاوت است، شرکت ارائهمی

پلیکیشن را برای مشترک لیست نماید تا در صورت انتخاب پرداخت اپراتوری همراه اول، فرایند عضویت مورد استفاده ا

 طی شود. طبق آنچه قانونگذاری شده است

فرایند عضویت از طریق اپلیکیشن موارد زیر باید در لینک توضیحات شرایط سرویس که در صفحه اول  -5-3-2-4

 شود، رعایت گردد:نشان داده می« با شرایط سرویس موافقم»با جمله  و سرویس

 الف( این لینک حتما باید دقیقا در پایین دکمه تایید اولیه درخواست قرار گیرد.

 زمینه مجاز نیست.ب( کمرنگ کردن این لینک یا همرنگ کردن آن با رنگ پس

جمالی سرویس باشد. معرفی سرویس باید حداقل شامل ج( بند اول صفحه مرتبط با این لینک باید شامل معرفی ا

 ذکر طبقه سرویس و ارزش پیشنهادی سرویس به مشترک و نام کامل شرکت ارائه دهنده سرویس باشد.
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سایت شرکت د( بند دوم صفحه مرتبط با این لینک باید شامل شماره تلفن پشتیبانی، پست الکترونیکی، وب

از آن طریق با شرکت  به راحتی آن شرکت باشد که مشترک در صورت نیاز بتواند دهنده و یا هر کانال دیگرارائه

 ارتباط برقرار نماید. همربوط

 های اصلی سرویس را به صورت بولت وار معرفی نماید.ه( بند سوم صفحه مرتبط با این لینک باید ویژگی

نحوه پرداخت وجه از مشترک )با ذکر جمله هزینه سرویس برای با این لینک باید بند چهارم صفحه مرتبط در  و( 

؛ شود بیان شود(کسر می کارتسیمگردد و در مشترکین اعتباری از شارژ مشترکین دائمی روی قبض اعمال می

 تواند در این بند بیان گردد.های سرویس نیز میپروموشن

 نگاه اول و بدون اسکرول کردن صفحه مشخص باشد. ز( بند اول و دوم صفحه مرتبط با این لینک حتما باید در

 تواند در بندهای بعدی ذکر گردد.دهنده میح( سایر شرایط سرویس بسته به نظر ارائه

ط( صفحه مرتبط با این لینک تنها باید به درخواست مشترک بسته شود و بستن این صفحه به صورت اتوماتیک 

 های ابتکاری ممنوع است.توسط الگوریتم

را حداقل در زمان عضویت  ناپلیکیشدهنده سرویس موظف هستند، الگ ورود مشترکین به های ارائهشرکت -6-3-2-4

دهنده های فوق از شرکت ارائهماه نگهداری نمایند تا در صورت لزوم ارائه گردد. در صورتی که الگ 12برای مدت 

، عالوه ماه اخیر نباشد 12درخواست گردد و آن شرکت قادر به ارائه الگ مناسب برای عضویت مشترکین عضو شده در 

، طبق شرایط و ضوابط هت طرف قرارداد مربوطو شرک دهنده سرویسشرکت ارائه، برای موضوع بر بستانکاری مشترکین

 جریمه تعلق خواهد گرفت.

 این الگ باید شامل موارد ذیل باشد:

 وارد اپلیکیشن شده و عضویت خود در سرویس را انجام داده است.که مشترک با آن  IPالف( آدرس 

 با دقت ثانیه دو صفحه عضویت در اپلیکیشنب( زمان دقیق ورود مشترک به 

 دستگاه مورد استفاده کاربر در زمان ورود به اپلیکیشن و عضویتمدل ج( 

 هدایت شده است. فرایند نصب اپلیکیشن( تبلیغاتی که مشترک با کلیک روی آن به د

 .ها عضو سرویس شده استتوسط آنکه مشترک  عضویت در اپلیکیشن( تصویر صفحات ه
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 به صالحدید شرکت ارائه دهنده توان از مشترک رکورد نمود( سایر مشخصات دیگری که میو

های مذکور در این بند برای های طرف قرارداد باید تدابیری بیندیشند تا با مانیتورینگ منظم، از وجود الگ: شرکتتذکر

 دهنده اطمینان حاصل نمایند. های ارائههای شرکتمشترکین عضو شده در سرویس

در صورت مشاهده سرویس قطع  ، ممنوع است.های سرویساپلیکیشنبدون درخواست نصب اجباری و  -7-3-2-4

اعمال جریمه  ارائه سرویس و عالوه بر غیرفعالسازی و بستانکاری مشترکین جذب شده، طبق شرایط و ضوابط گرددمی

 .خواهد شد

 

 های عضویت از طریق کد دستوریکمپین -4-2-4

گیری کد دستوری مربوط به عضوگیری سرویس از جانب مشترک و بدون درخواست وی ممنوع است. شماره -1-4-2-4

جریمه طبق شرایط و ضوابط در صورت مشاهده، ضمن قطع سرویس، کلیه کاربران جذب شده غیرفعال و بستانکار شده و 

  شود.قطع می آن شرکتد و در صورت تکرار همکاری با گرداعمال می

کلیه متونی که در درخت کامل منوهای کد دستوری و سناریوی عضوگیری سرویس از طریق کد دستوری،  -2-4-2-4

ید تاییدیه اداره کل را اخذ نمایند. شود بامدیریت میدهنده سرویس یا شرکت ارائه طرف قراردادهای منوها توسط شرکت

طبق شرایط و ضوابط ارائه در غیر این صورت و ایجاد هرگونه مشکل، سرویس قطع و عالوه بر احیای حقوق مشترکین، 

 شود.جریمه منظور می سرویس،

ز صحیح بودن اندازی تجاری سرویس یا کد دستوری مربوط به سرویس،  باید ادهنده قبل از راهشرکت ارائه -3-4-2-4

 تاییدیه نهایی کاربر در زمان عضویت وی اطمینان حاصل نماید. ذمتن منوی کد دستوری مورد استفاده در اخ

استفاده از کد دستوری تخصیص داده شده به سرویس به هر منظوری غیر از آنچه مورد تایید اداره کل قرار  -4-4-2-4

، ارائه سرویس جریمه طبق شرایط و ضوابطاعمال ع کد دستوری و گرفته است ممنوع بوده و در صورت مشاهده ضمن قط

 گیری خواهد شد.در خصوص قطع همکاری با آن شرکت تصمیم

 های اجتماعیشبکه های عضویت از طریق روباتکمپین -5-2-4

ی را های اجتماعهای شبکهدهنده سرویس موظف هستند، الگ ورود مشترکین به روباتهای ارائهشرکت -1-5-2-4

دهنده های فوق از شرکت ارائهماه نگهداری نمایند تا در صورت لزوم ارائه گردد. در صورتی که الگ 12حداقل برای مدت 
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اشد، عالوه ماه اخیر نب 12درخواست گردد و آن شرکت قادر به ارائه الگ مناسب برای عضویت مشترکین عضو شده در 

، طبق شرایط و ضوابط ارائه هو شرکت طرف قرارداد مربوط دهنده سرویسارائهشرکت ، برای بر بستانکاری مشترکین

 سرویس جریمه تعلق خواهد گرفت.

 این الگ باید شامل موارد ذیل باشد:

 .که مشترک با آن وارد روبات شبکه اجتماعی شده است IPالف( آدرس 

 هب( زمان دقیق ورود و ترک مشترک به روبات شبکه اجتماعی با دقت ثانی

 ج( آیدی کاربر در شبکه اجتماعی مورد استفاده

 د( مشخصات نسخه شبکه اجتماعی مورد استفاده کاربر

 ه( آدرس دقیق روبات شبکه اجتماعی

 شده است. و( تبلیغاتی که مشترک با کلیک روی آن به روبات شبکه اجتماعی هدایت

 وبات شبکه اجتماعیاز مشترک در ر های تحویل شده به مشترک و دریافتیز( تمام پیام

 توان از مشترک رکورد نمود به صالحدید شرکت ارائه دهندهح( سایر مشخصات دیگری که می

های مذکور در این بند برای های طرف قرارداد باید تدابیری بیندیشند تا با مانیتورینگ منظم، از وجود الگ: شرکت1تذکر

 دهنده اطمینان حاصل نمایند.ارائههای های شرکتمشترکین عضو شده در سرویس

دهنده درخواست و های معتبر دیگری که نشانیا الگ 1-5-2-4های ذکر شده در بند در صورتی که الگ -2-5-2-4

 های ابتکاری( است، قابل ارائه نباشد، استفاده از این کانالها و الگوریتمتایید عضویت توسط خود مشترک )و نه ماشین

خدمات ارزش افزوده مجاز نیست. اخذ تاییدیه مدیر محصول مربوط به سرویس در اداره کل جهت جهت عضویت در 

های اجتماعی الزامی است. در غیر این صورت، ضمن قطع سرویس، غیرفعالسازی و بستانکاری استفاده از کانال روبات شبکه

 شد.خواهد اعمال مشترکین عضو شده، طبق شرایط و ضوابط ارائه سرویس جریمه 

های ها و سایر کانالبرای ربات آنو مانند « اینترنت»، «شارژ»های غیر از نام محصول چون استفاده از نام -3-5-2-4

گیرند ممنوع است. در صورت های اجتماعی که به منظور عضوگیری خدمات ارزش افزوده مورد استفاده قرار میشبکه
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جریمه  ، طبق شرایط و ضوابط ارائه سرویسبستانکاری مشترکین عضو شدهمشاهده، سرویس قطع و ضمن غیرفعالسازی و 

 اعمال خواهد شد.

شماره و آیدی شبکه اجتماعی مشترک که  مطابقت دادناستفاده از شماره مشترک به صورت اتوماتیک با  -4-5-2-4

ک باشد، باید تاییدیه آن توسط دیتابیس آن قبال ایجاد شده است مجاز نیست و هر زمان که نیاز به دریافت شماره مشتر

ای بوده و طبق شرایط و ضوابط برخورد در صورت مشاهده موارد غیر، مصداق عضویت تک مرحله مشترک صادر شود.

 شود.می

هرگونه توضیح در خصوص  قبل ازگذاری شماره موبایل مشترک و همچنین در زمان درخواست اشتراک -5-5-2-4

 Yبا تعرفه روزانه  Xعضویت در اپلیکیشن »یت در سرویس و تعرفه آن با ذکر جمله های سرویس باید، عضوپروموشن

سازی و بستانکاری مشترکین عضو شده، طبق در صورت مشاهده غیر، ضمن قطع سرویس، غیرفعال بیان شود.« تومان

 ئه سرویس، جریمه اعمال خواهد شد.اشرایط و ضوابط ار

گذاری ری شماره موبایل مشترک، باید به مشترک ذکر شود که با اشتراکگذادر زمان درخواست اشتراک -6-5-2-4

نماید. در منوهای بات باید، بخشی وجود های بات ذکر شده است موافقت میشماره خود، با شرایط سرویس که در منو

کلیک روی  داشته باشد که در آن شرایط سرویس ذکر شده است تا در صورت تمایل مشترک به مشاهده سایر شرایط و

 باید شامل موارد زیر باشد: پیامتوضیحات به مشترک نشان داده شود. این  پیامآن بخش منو، 

باید شامل معرفی اجمالی سرویس باشد. معرفی سرویس باید حداقل شامل ذکر طبقه سرویس و الف( بند اول پیام 

 اشد.ارزش پیشنهادی سرویس به مشترک و نام کامل شرکت ارائه دهنده سرویس ب

دهنده و یا هر کانال سایت شرکت ارائهباید شامل شماره تلفن پشتیبانی، پست الکترونیکی، وبپیام ب( بند دوم 

 ارتباط برقرار نماید. هاز آن طریق با شرکت مربوطبه راحتی دیگر آن شرکت باشد که مشترک در صورت نیاز بتواند 

 به صورت بولت وار معرفی نماید.های اصلی سرویس را باید ویژگیپیام ج( بند سوم 

شود )با ذکر جمله هزینه سرویس برای مشترکین  بیانباید نحوه پرداخت وجه از مشترک پیام بند چهارم در  د( 

های سرویس شود(؛ پروموشنکسر می کارتسیمگردد و برای مشترکین اعتباری از شارژ دائمی روی قبض اعمال می

 گردد. تواند در این بند بیاننیز می

 تواند در بندهای بعدی ذکر گردد.دهنده میه( سایر شرایط سرویس بسته به نظر ارائه
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 واسط هایو کانال هااپلیکیشن تبلیغات در عضوگیری از طریق -6-2-4

دسترسی  و اخذ پیامک خواندن یا ارسال دسترسی ری خدمات ارزش افزوده از طریق اخذهرگونه عضوگی -1-6-2-4

سازی و بستانکاری ممنوع است. در صورت مشاهده ضمن قطع سرویس، غیرفعال های واسطدر اپلیکیشنبرقراری تماس 

دهنده ، در صورت تکرار، همکاری با شرکت ارائهطبق شرایط و ضوابط ارائه سرویس مشترکین جذب شده و اعمال جریمه

 سرویس قطع خواهد شد.

توانند به عنوان کانالی برای تبلیغات سرویس ارزش افزوده از اپلیکیشن سرویس تنها می های غیراپلیکیشن -2-6-2-4

ها تبلیغ شده و در صورت تواند در این اپلیکیشنمورد استفاده قرار گیرند. به عبارت دیگر، سرویس ارزش افزوده می

، فرایند OTPکد  دستیبا وارد نمودن با وارد کردن شماره و تایید مشترک  ،درخواست مشترک به عضویت در آن سرویس

بدیهی است اخذ هرگونه  را داشته باشد. ارزش افزودهعضویت تکمیل شده و مشترک مجوز استفاده از اپلیکیشن سرویس 

 دسترسی خواندن یا نوشتن پیامک یا برقراری تماس برای اپلیکیشن واسط ممنوع است.

های واسط مشابه فرایند ها و کانالی خدمات ارزش افزوده در اپلکیشنهابا توجه به اینکه بازاریابی سرویس -3-6-2-4

( در 2-2-4)بخش  پیجباشد، تمام قوانین ذکر شده در بخش عضویت از طریق لندینگپیج میعضویت از طریق لندینگ

مشترکین جذب شده و االجرا بوده و در صورت تخطی، عالوه بر قطع سرویس، غیرفعالسازی و بستانکاری نجا نیز الزمیا

 گردد.دهنده سرویس قطع میاعمال جریمه طبق شرایط و ضوابط ارائه سرویس، در صورت تکرار، همکاری با شرکت ارائه

 

 کمپینهای تلویزیونی -7-2-4

د هر زمان که مشترک مستقیماً به فراین مجری، تیزرها و... هایها، گویشهای تلویزیونی، زیرنویسدر برنامه -1-7-2-4

 .بیان گردد ،است دهنده عضویت در سرویسعباراتی که نشانحتماً باید شود، فعالسازی سرویس هدایت می

های صدا و سیما باید قبل از پخش، تاییدیه اداره کل های فعالیت خدمات ارزش افزوده در شبکهکلیه سناریو -2-7-2-4

 سرویس، برخورد خواهد شد. را اخذ نمایند. در غیر این صورت طبق شرایط و ضوابط ارائه

 

 کمپینهای تلفنی -8-2-4
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های الزم از سازمان از طریق برقراری تماس تلفنی با مشترک تا اطالع ثانوی و اخذ تاییدیههرگونه عضوگیری  -1-8-2-4

ابالغ تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ممنوع است. بدیهی است در صورت تایید سازمان، شرایط و ضوابط این روش 

تواند با بررسی و تایید سناریوهای پیشنهادی توسط اداره کل های عضوگیری از این روش تنها میخواهد شد و کمپین

 اجرا گردد.


