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 »ریفراگ ریصوت و تصو يهارسانه فعالیت انتخاباتی«دستورالعمل 

 مقدمه توجیهی
هاي رقابت در انتخابات است و باعث شناخت از الزمه مناسب و صحیحبه روش  انتخاباتی هايفعالیت

اتی هاي انتخابرقابتدر عرصه فعالیت و تبلیغات از مهمترین ابزارهاي رسانه  .شودو انتخاب آگاهانه می
ر د آرام فعالیت خود را در پوشش حضور انتخابات،نام آغاز ثبتاز  ها پیشماهداوطلبان اغلب که  است

ي اانتشار محتو عمومی و افکار فریب از در راستاي جلوگیري .کنندآغاز می ايرسانهو  فضاي مجازي
مندي هرهو ب رقابت انتخاباتی سالم گیري، فضايبدون سو آزادانه جعلی، ایجاد شفافیت، امکان انتخاب
 هايراگیر در فضاي مجازي براي فعالیتهاي صوت و تصویر فتمامی نامزدهاي انتخابات از رسانه

 اجتماعی و سیاسیرخدادهاي  ها در انتخابات وبدیل این رسانهبی توجه به اثرگذاري انتخاباتی، با
بالغ به شرح ذیل براي اجرا ا» ریفراگ ریصوت و تصو يهارسانه فعالیت انتخاباتی«کشور، دستورالعمل 

 .شودمی
 

  و قلمروتعاریف فصل اول ـ 

 رود:زیر به کار می و عبارات در معانی مشروح هااژهدر این مقررات، و -1ماده 

ه وابست» صوت و تصویر فراگیر در فضاي مجازيهاي رسانهسازمان تنظیم مقررات : «ساترا .1
 ؛»سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران«به 

ر دکه به صورت مستقیم و غیرمستقیم  هایی استفعالیتاي از مجموعه انتخاباتی:فعالیت  .2
 اباتیخهاي نامزد انتبرنامه، انتقادات، پیشنهادات و گرش، نایدهاشاعه شخصیت، معرفی و  جهت

 ؛شودانجام می در جریان انتخابات ،سیاسی جبهه و جریان حزب، یا گروه،
از ساترا که امکان  ریفراگ ریرسانه صوت و تصو تیدارنده مجوز فعال رسانه کاربرمحور: .3

کند و رسانه محتواي بارگذاري شده را توسط کاربر را براي انتشار فراهم میمحتوا  يبارگذار
 کند؛دهی میصرفاً سامان

سانه ردر این دستورالعمل انتخاباتی، ییدیه فعالیت اربر محور داراي تأرسانه کبه  رسانه مجاز: .4
 .شودمجاز گفته می

یافت براي درتقاضاي خود را بایست میهاي انتخاباتی فعالیتمتقاضی کاربر محور هاي رسانه -2ماده 
 .کننداعالم ساترا فعالیت انتخاباتی به تأییدیه 
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مکان او با رعایت حدود و ثغور این دستورالعمل  هاي مجازرسانهفقط براي فعالیت انتخاباتی  -3ماده 
 .است پذیر

 فعالیت انتخاباتی (رسانه مجاز) ییدیهأت دارايهاي اصول رسانهفصل دوم ـ 
موظف است در صورت تقاضاي رسمی نامزد انتخابات یا نماینده وي، پس از احراز  مجازرسانه  -4ماده

هویت نامزد از طریق لیست رسمی وزارت کشور و معرفی رابط انتشار محتوا از سوي متقاضی، صفحه 
 .ایجاد کند» صفحه رسمی«رسمی به نام نامزد و با درج نشان 

 .صورت رایگان ارائه شودبایست به خدمات ایجاد کانال رسمی می -1تبصره

یید رعایت کردن ضوابط مربوط به شرایط استفاده، ملزم به دریافت تأدر بخش  مجاز رسانه -2تبصره
  .توسط ایجاد کننده حساب کاربري است ،و این دستورالعملمجاز  رسانه

لیغات تب تواند در صورت تقاضاي نامزد یا نماینده رسمی وي، نسبت به پذیرشرسانه مجاز می -5ادهم
 .و انتشار محتواي تبلیغاتی نامزد در رسانه اقدام کند

شرایط و هزینه دریافت سفارش تبلیغات باید به صورت شفاف و یکسان براي نامزدهاي  -1تبصره 
 .مختلف اعالم شود

یک از نامزدها یا نماینده رسمی ایشان، طبق سانه موظف است در صورت تقاضاي هرر -2تبصره 
 .اعالم شده نسبت به پذیرش و انتشار تبلیغات وي در رسانه اقدام نماید شرایط و هزینه

ود خرسانه کارکرد اصلی  هاي تبلیغاتی در رسانه نباید از حدي تجاوز کند که عرفاًفعالیت -3تبصره 
 .را از دست بدهد

یر تخاباتی از سابراي تمایز تبلیغات انرا  »یانتخابات محتواي«ملزم است نشان مجاز رسانه  -6ماده
 انتخاباتی الصاق نماید:محتواي به نحو زیر به یافته در رسانه، محتواهاي انتشار

 ابتداي متن عنوان محتوا؛درج نشان محتواي انتخاباتی در  -الف

اعم از بنر یا تبلیغ  درج نشان محتواي انتخاباتی در حاشیه تبلیغات منتشر شده در رسانه -ب
 نمایش؛پیش

 .ونیم ثانیهمحتواي انتخاباتی پیش از پخش ویدئوي تبلیغ انتخاباتی به مدت حداقل یک درج نشان -ج
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در ویدئو تبلیغات انتخاباتی، ملزم به  دهندهسفارش عالوه بر اعالم هویت نامزد مجاز رسانه -7ماده
 .است یا درون محتواي مذکور درج نام و هویت نامزد ذیل محتواي ویدئویی

 نامزد مشاهده به نسبت واقع خالف یا افتراء یا توهین بر مشتمل مطالبی مجاز رسانه در هرگاه -8ماده
رسانه  و کند رسانه ارسال آن براي کتباً  ساعت 72 ظرف مدت را آن پاسخ دارد حق نفعذي شود،

در مواردي نظیر محل قرارگیري،  برابر شرایط در پاسخ وصول پس از ساعت 24 مدت ظرف است موظف
 آنکه جواب شرط به کند منتشر رایگان را پاسخ شده، منتشر محتواي اصلمدت زمان و کیفیت انتشار 

 .نکند تجاوز اصل برابر دو از

 .درصورت اختالف بین رسانه و نامزد مرجع تشخیص ساترا استـ 1تبصره

 .نیست قضایی مراجع به شکایت جهت در شاکی اختیارات نافی ماده این موضوع اقدامات ـ2تبصره

در  .مربوط به خود را به رسانه مجاز اعالم نماید محتوايتواند خالف واقع بودن نامزد می -9ماده
مذکور نباشد، ملزم است برچسبی مبنی بر محتواي صورتی که رسانه قادر به احراز نادرست بودن 

 .را در محتوا درج کند» نامزد انتخاباتیخالف واقع بودن این محتوا از طریق اعالم «

بخواهد تبلیغاتی براساس تاریخچه بازدید و عالقه کاربر براي وي نمایش مجاز چنانچه رسانه  -10ماده
 .کند اخذبه آگاهی کاربر برساند و موافقت کاربر را » شرایط استفاده«بایست در بخش دهد، می

اي و انتشار محتواي ارائه براي انتشار محتواي سواد رسانهملزم به ایجاد بخشی مجاز رسانه  -11ماده
 هايسازي کاربران جهت حضور و مشارکت مؤثر و مفید در فعالیتشده توسط ساترا به منظور آگاه

 .است انتخاباتی
ه در بخش سامان »یانتخابات محتواي خلفت« عنوانعالوه بر قرار دادن  ستیبامی مجاز سانهر -21ماده

ر صورت دکرده و  یدگیرس تیرا با فور یانتخابات غاتیتخلفات محتوا، گزارش تخلفات تبل یدهگزارش
 .ندساترا گزارش کها، نتیجه رسیدگی و اقدام رسانه را به شامل تعداد گزارشرا  جینتادرخواست ساترا 

 دوره زمانی و نظرسنجی ةکننددرج اجرانظرسنجی راجع به انتخابات، موقوف به  اجراي -13ماده
 .آنهاستاجراي 

شده توسط رسانه هاي مشخصانتشار نتایج میانی نظرسنجی ممنوع است و باید در بازهـ 1تبصره 
 بازهه در بلک ،اعالم نشودبه کاربر  آننتیجه  سنجینظر شرکت کردن کاربر درهنگام یعنی  .اعالم شود

 .اعالم شودبا شروط این ماده مشخص (حتی روزانه) نتایج 
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 .ها یک روز قبل از انتخابات ممنوع استانتشار نظرسنجی ـ2تبصره 
آنها را  ،یجعل يمحتوا ةمنتشرکنند يهاربات ییموظف است به محض شناسامجاز رسانه  -14ماده 

 .دیمسدود نما
انتخابات  از پس ماهرا حداقل تا سه انتخاباتی فعالیت محتواي استموظف  مجاز رسانه -15ماده

 .را به ساترا ارائه دهد نگهداري کند و گزارش عملکرد خودذخیره و 
حسب مورد موظف به تذکر، مجاز حساب کاربري، رسانه انتخاباتی در صورت احراز تخلف  -16ماده

 .اخطار، حذف محتوا، ایجاد محدودیت امکان استفاده از خدمات یا مسدودسازي حساب کاربري است
ممنوع  کاربران توسط رسانه شدهيگردآورهاي و دادهاطالعات گذاري فروش یا اشتراك -17ماده
 .است
از  پیشساعت  24 تیکشور و توقف فعال یرسم غاتیبازه تبل تیملزم به رعا مجاز رسانه -18ماده

 .باشندیم يشروع اخذ رأ

 .است ممنوع، سط رسانهاعالم نتایج آراء از مراجع رسمی تو از انتخابات، پیش اعالم نتایج -19ماده
 

 ـ الزامات محتوایی سومصل ف

 با محوریت موضوعات زیر ممنوع است:ها یافته در رسانهانتشار انتخاباتیمحتواي  -20ماده

 ؛شده در سطح محرمانه به باال بندياخبار طبقه ایانتشار هرگونه سند  .1
انقالب  خیو تار یاسالم ينظام جمهور عیحوادث و وقا شدهفیارائه موارد خالف واقع و تحر .2

 یا تطهیر و تحریف دوره پهلوي؛ رانیا یاسالم
انتخابات و فرآیندهاي یید صالحیت نامزدها، فرایندهاي تأاعتبار بودن القاء غیرسالم و بی .3

 گیري در کشور؛تصمیم
هاي هاي جامعه با تحریک احساسات مردم و تالش براي افزایش واکنشپراکنی بین گروهتفرقه .4

 تند؛
کرونا در پی شرکت در  ءابتالزدن به شایعات با هدف ابجاد ترس از دامننمایی یا بزرگ .5

 انتخابات؛
 ؛یاسالم ياسالم و نظام جمهور ندهیو اعتماد مردم به آ دیام فیتضع .6
 تبلیغ توسعه در سایر کشورها با هدف القاء یأس و ناامیدي در اقشار مختلف؛ .7
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از  تیحمانحوي یا به انتخاباتدخالت در موید  یبه نوعکه  ییانتشار هرگونه محتوا .8
 ي باشد؛استکباردیگر به طور خاص  يکشورها انهیجومداخله يهااستیس

 .به هر نحوپیشنهاد خرید و فروش رأي  .9

ود خ یدستورالعمل نظارت کرده و با متخلفان وفق مقررات ابالغ نیا يساترا بر حسن اجرا -21ماده 
 .به تخلفات برخورد خواهد کرد یدگیرس کمیته قیاز طر
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