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  :مقدمه
قانون محصول زندگی اجتماعی است و به معنـاي عـام آن، وجـه تفکیـک     

هاي  در حقیقت از جمله هدف. باشد ها می زندگی مدنی از زندگی غیرمدنی انسان
گذاران، رشد و پیشرفت جامعه،  و قانونمهم تدوین و وضع مقررات توسط دولت 

  . هاست و ایجاد عدالت میان انسان تنظیم روابط اجتماعی افراد
با توجه به محتوا و موضوع اصلی کتاب حاضر، تبلیغات نیز به عنـوان یـک   

هاي نوین در جوامـع مختلـف رواج    با شیوهمیالدي،  19پدیده اجتماعی، از قرن 
ا با وضع مقررات و نظارت مسـتمر، ضـمن حفـظ    ه یافت و از همان ابتدا دولت

  . منافع عمومی، به امر ساماندهی این پدیده پرداختند
شمسـی، بـا    1286سـال  از  ،در کشور ما نیز، با توجه بـه سـوابق موجـود   

تصویب اولین قانون مطبوعات، در این قانون موادي نیز بـه موضـوع چگـونگی    
طور مشـخص پیرامـون    که به نامه ینآیاما اولین  ،انتشار اعالنات اختصاص یافت

 23مصـوب  » امور اعالنـات  متنظی« نامه آیینتبلیغات بازرگانی به تصویب رسید، 
چگـونگی تأسـیس   حاوي مقررات مربوط به  نامه آییناین . است 1348فروردین 

تا پـیش از  . هاي تبلیغاتی بود و ضوابط انتشار آگهیشرایط  هاي تبلیغاتی و کانون
لیغات تجاري به طور پراکنـده در قـوانین و مقـررات مربـوط بـه      آن، مقررات تب

ات رهمچنـین مقـر  وسایل ارتباط جمعی نظیر قانون مطبوعات، رادیو و سـینما و  
  . بوده است انگذار ها و اوراق تبلیغاتی مورد توجه قانون مربوط به چاپ، اعالن
نـوان  بـا ع  ،قبـل از پیـروزي انقـالب اسـالمی     در نامه آیینهمچنین دومین 

بـه   1354شـهریورماه   22بـود کـه در   » آگهـی   امور تبلیغات و کانون نامه آیین«
  . تصویب هیأت وزیران وقت رسید

هـاي   مقرراتی که براي آگهی پس از پیروزي انقالب اسالمی، نخستین و تنها
 نامـه  آیـین « ،به تصـویب رسـید  به طور اختصاصی ي تبلیغاتی ها تجاري و کانون

است که در » هاي آگهی و تبلیغاتی کانون  نحوه کار و فعالیتتأسیس و نظارت بر 
  . ماده به تصویب رسید 21توسط شوراي انقالب با  1358اسفندماه  27
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در حوزه تبلیغات بازرگانی و نظارت بر آن به استناد و در   اکنون فعالیت هم
کمیتـه  ، نامـه  آییناین  10شود و مطابق ماده  مذکور انجام می نامه آیینچارچوب 

گذار در امور  مقام سیاستترین  هاي تبلیغاتی کشور، به عنوان عالی مرکزي سازمان
هایی را تهیه  ها و موارد موجود، دستورالعمل به تناسب موضوع ،مربوط به تبلیغات

کنـد کـه رعایـت ایـن      و بعد از تصویب، به مراجع و مراکز مربوطه ابـالغ مـی  
هاي آگهی و  و بخصوص کانونندرکاران ا ها و ضوابط از سوي دست دستورالعمل

  . باشد االجرا می الزمتبلیغاتی 
هاي اجرایی و  نامه آیینعالوه بر مقررات و ضوابطی که ذکر شد، در قوانین، 

خصـوص  ، ضـوابطی در انـد  که در این کتـاب درج شـده  هاي دیگر  ملدستورالع
ها و  انانتشار آگهی، مشخص شده است که رعایت آنها از طرف سازمپذیرش و 

هـاي   ها، صاحبان آگهـی و کـانون   اشخاص فعال در حوزه تبلیغات همانند رسانه
،  هاي انسانی و منـافع کشـور   به دلیل لزوم حفظ حقوق مخاطبان، ارزشتبلیغاتی 

  . ناپذیر است امري اجتناب
رسانی حسب وظایف  ذکر این نکته ضروري است که دفتر تبلیغات و اطالع

نویس قانون جدید تبلیغـات   موضوع نهایی شدن پیش 1391قانونی خود، از سال 
کشور را در دستور کار قرار داد و با جـدیت تمـام و بـا حمایـت و همکـاري      

کامل و در ابتـداي سـال   را نویس مذکور  نظران این حوزه، سرانجام پیش صاحب
شـک   بـی . آن را براي طی مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارایه کرده است 1392

  .انون جدید تبلیغات گام مهمی در حل مشکالت موجود خواهد بودتصویب ق
امید است این مجموعه مقبـول و مـورد اسـتفاده فعـاالن حـوزه تبلیغـات       

 ارایهو   بازرگانی کشور و دیگر افراد مربوطه واقع شود و این عزیزان با راهنمایی
  . کنندهاي مطلوب آتی، یاري  نظرات سازنده، این دفتر را براي تهیه نسخه

  
  اله حجتی احسان                          
   رسانی مدیرکل دفتر تبلیغات و اطالع                  
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  فصل اول:  
  
 در ارتبـاط بـا وظـایف وزارت    (هایی از قـانون اساسـی    بخش

و دیگـر قـوانین و مقـررات پیرامـون      )فرهنگ و ارشاد اسالمی

  تبلیغات 

   ارتبـاط بـا    اصولی از قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران در
  وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

 هایی از قـانون اهـداف و وظـایف وزارت فرهنـگ و ارشـاد       بخش
 اسالمی 

 هـاي   سیس و نظارت بـر نحـوه کـار و فعالیـت کـانون     أت نامه آیین
 آگهی و تبلیغاتی 

  قانون مطبوعات  19ماده 
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    ایران  اسالمی  جمهوري  اساسی  از قانون  اصولی

   )و ارشاد اسالمی  فرهنگ  وزارت  با وظایف  تباطدر ار(
  

  اهـداف   بـه   نیـل   بـراي   است  موظف  ایران  اسالمی  جمهوري  دولت -  سوم  اصل
  :کار برده امور زیر ب  خود را براي  امکانات  ههم  دوم  مذکور در اصل

  وا و مبارزهو تق  ایمان  براساس  اخالقی  رشد فضائل  مساعد براي  ایجاد محیط -1 
  . مظاهر فساد و تباهی  با کلیه

از   صـحیح   هـا بـا اسـتفاده    زمینه  در همه  عمومی  هاي آگاهی  سطح  باال بردن -2 
  .دیگر  و وسایل  گروهی  هاي و رسانه  مطبوعات

 3- .....  
و   ، فرهنگی ، فنی علمی  هاي زمینه  و ابتکار در تمام  و تتبع  بررسی  روح  تقویت -4 

  . محققان  و تشویق  مراکز تحقیق  تأسیس  از طریق  اسالمی
اسـناد و  .  است  فارسی  ایران  مردم  و مشترك  رسمی  و خط  زبان -  پانزدهم  اصل 

  اسـتفاده   باشد ولی  و خط  زبان  باید با این  درسی  و کتب  رسمی  و متون  مکاتبات
  ادبیـات   و تدریس  گروهی  هاي انهو رس  در مطبوعات  و قومی  محلی  هاي از زبان

  . آزاد است  فارسی  در کنار زبان  آنها در مدارس
  آزادند مگـر آنکـه    مطالب  در بیان  و مطبوعات  نشریات -  و چهارم  بیست  اصل 

  .کند می  معین  را قانون  آن  باشد، تفصیل  عمومیوق یا حق  اسالم  مبانی  به  مخل
  بـر منـابع    بیگانه  سلطه  موجب  قرارداد که  هرگونه -  سومو   یکصد و پنجاه  اصل 

  . است  کشور گردد، ممنوع  و دیگر شئون  ، ارتش ، فرهنگ و اقتصادي  طبیعی
  علنـی   و مطبوعـاتی   سیاسی  جرایم  به  رسیدگی -  و هشتم  یکصد و شصت  اصل 

  .گیرد می  صورت  دادگستري  در محاکم  منصفه  و با حضور هیأت  است

                                                
   چاپ  –تهران  –زارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و –قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

 1374 -چهارم 
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  را قـانون   سیاسـی   جرم  و تعریف  منصفه  هیأت  ، اختیارات ، شرایط انتخاب  نحوه 
  .کند می  معین  اسالمی  موازین  براساس
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   و وظایف  اهداف  از قانون  هایی بخش

   و ارشاد اسالمی  فرهنگ  وزارت
  

  تشـکیل   و ارشـاد اسـالمی    فرهنگ  زیر وزارت  اهداف  منظور تحقق  به  -1  ماده 
  :گردد می

  . و تقوي  ایمان  براساس  اخالقی  لیرشد فضا -1 
  . اجانب  از نفوذ فرهنگ  جامعه  و مصونیت  فرهنگی  استقالل -2 
اسـتعدادها و    و شـکوفایی   مختلـف   هاي در زمینه  عمومی  هاي آگاهی  اعتالي -3

  . امعهو ابتکار در ج  ، تتبع تحقیق  هروحی
  . و هنر اسالمی  فرهنگ  رواج -4 
  . اسالمی  انقالب  و مظاهر و اهداف  مبانی  به  نسبت  جهانیان  آگاهی -5 
و   مسـلمانان   بخصـوص   مختلـف   و اقـوام   با ملل  فرهنگی  مناسبات  گسترش -6 

  . جهان  مستضعفان
  . مسلمین  میان  وحدت  هاي زمینه  آمدن  فراهم -7 
  رسمی  هاي سیاست  اجراي  مسؤول  که  و ارشاد اسالمی  فرهنگ  وزارت  -2  ماده 

زیر را   اساسی  وظایف  است  عمومی  فرهنگ  هدر زمین  ایران  اسالمی  جمهوري  نظام
  :باشد دار می عهده) 1(  همفاد ماد  در تحقق

از   گیـري  بهـره با   جهانیان  به  اسالمی  انقالب  ، مظاهر، اهداف مبانی  شناساندن -1 
ــات  وســایل ــري  و امکان ــب و بصــري  ، ســمعی هن ــزاري  ، نشــریات ، کت   و برگ

از کشـور بـا     و خـارج   در داخـل   الزم  و سایر اقدامات  فرهنگی  هاي گردهمایی
  .  ربط ذي  هاي و سایر دستگاه  امور خارجه  وزارت  همکاري
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از   کـه   هـایی  دسـتگاه   همچنین و  دولتی  و تبلیغی  فرهنگی  هاي دستگاه  -2  تبصره
و   فرهنـگ   بـا وزارت   هماهنگی  شرط  کنند به می  استفاده  دولت  و کمک  امکانات

  .بپردازند  فعالیت  از کشور به  توانند در خارج می  ارشاد اسالمی
مورد   هاي روش  و کشف  جهانی  هاي رسانه  تبلیغات هدر زمین  و تحقیق  مطالعه -2 

  . لزوم  در صورت  با آن  مقابله  مناسب  هاي و اتخاذ شیوهآنها   عمل
  هـاي  ها و فعالیت برنامه  پیشرفت  به  مربوط  اخبار و اطالعات  تمرکز و بررسی -4 

  .منظور انتشار آنها  به  اسالمی  انقالب  و نهادهاي  دولتی  يها دستگاه
  هـاي  کـانون   ار و فعالیتک  هبر نحو  و نظارت  ، انحالل تأسیس  هصدور اجاز -16 

و   چـاپ   صـنعت   بـه   وابسـته   تکثیر و مؤسسات  ها و مؤسسات ، چاپخانه تبلیغاتی
  و مقـررات   ضـوابط   طبـق   چاپی  ها و کارهاي آگهی  و محتواي  بر کیفیت  نظارت
  . مربوطه  قانونی

و   ، مطبوعات ، آثار هنري و بصري  آثار سمعی  ورود و خروج  هصدور اجاز -20 
از   مـوارد مشـکوك    تعیـین   کـه   مشکوك  و فرهنگی  مواد تبلیغی  هو کلی  نشریات

خواهـد    وزیـران   هیـأت   تصـویب   به  خواهد بود که  اي نامه آیین  طبق  غیرمشکوك
  .رسید

،  فرهنگـی   و مجـامع   مراکـز، مؤسسـات    یـا انحـالل    تأسیس  هصدور اجاز -22 
و   انتشـاراتی   و مؤسسـات   و بصـري   ، سـمعی  ی، سینمای ، هنري ، خبري مطبوعاتی

  و کتـاب   ناشـرین   آنهـا و همچنـین    هـاي  بر فعالیت  در کشور و نظارت  تبلیغاتی
  . مربوط  و مقررات  ضوابط  در چهارچوب  فروشان

و   بـا دولـت    بیشتر مـردم   همکاري  در جهت  و تبلیغی  فرهنگی  ریزي برنامه -27 
  آن  و ارایـه   در افکار عمومی  دولت  هاي ها و فعالیت برنامه  اثرات  پیرامون  بررسی

  . وزیران  هیأت  به
در   افراد مجـرب   منظور آموزش  به  الزم  آموزشی  مؤسسات  هو ادار  تأسیس -30 

  دیگر بر حسـب   و امور مربوط  ، هنر ارشاد و جهانگردي فرهنگ  مختلف  هاي رشته
  . ربط ذي  هاي دستگاه  مورد با همکاري
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  دوازدهـم   شنبه روز سه  هدر جلس  تبصره  و هفت  بر چهار ماده  مشتمل فوق  قانون
و در   تصـویب   اسالمی  شوراي  مجلس  و پنج  یکهزار و سیصد و شصت  اسفندماه

  . است  رسیده  نگهبان  تأیید شوراي  به 23/2/1366  تاریخ
  

   رفسنجانی  اکبر هاشمی        
   اسالمی  شوراي  سمجل  رئیس        
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  بر  و نظارت  تأسیس  نامه آیین

  و تبلیغاتی  آگهی  هاي کانون  کار و فعالیت  نحوه
  

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران
مـورخ   17233/9و عطـف بـه نامـه شـماره      15/12/72مـورخ   14590پیرو نامه شماره 

ي ها کانوننظارت بر نحوه کار و فعالیت  تاسیس و نامه آییندرخصوص درج  19/12/72
 شوراي انقالب اسـالمی در روزنامـه رسـمی اعـالم     27/12/58آگهی و تبلیغاتی مصوب 

  :دارد می
مزبور در زمان ابالغ به دستگاه مجري مسامحتاً به آن  نامه آییننظر به اینکه رونوشت   

به همین علت در اجرا  طرب ذيروزنامه ارسال نگردیده و از طرفی در حال حاضر دستگاه 
با مشکل مواجه شده است لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به درج آن در روزنامـه  

  .رسمی اقدام الزم معمول فرمایند
  مدیر کل حقوقی ریاست جمهوري

  
  

   ارشاد ملی  وزارت 
  بنـا بـه   27/12/1358  مـورخ   در جلسـه   اسـالمی   جمهوري  انقالب  شوراي  

اسـتناد    به  ارشاد ملی  وزارت 18/7/1358  مورخ 1031/45/6161  پیشنهاد شماره
و   تأسـیس   نامه آیین)  سابق(  و جهانگردي  اطالعات  وزارت  تأسیس  قانون 6  ماده

  زیر تصویب  شرح  را به  و تبلیغاتی  آگهی  هاي کانون  کار و فعالیت  هبر نحو  نظارت
  :نمودند

  هـایی  سـازمان   نامـه  آیـین   در این  و تبلیغاتی  آگهی  هاي منظور از کانون ) 1  ماده
و   تبلیغـاتی   هـاي  برنامـه   و اجـراي   ، مشـاوره  ، تهیـه  کار آنهـا تنظـیم    هستند که

  کاال یا خـدمات   و فروش  معرفی  براي  سایر خدمات  دادن  و انجام  عمومی روابط

                                                
  مورخ دوشنبه  14895شماره  –روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران، سال پنجاه و دوم

  1375سوم اردیبهشت 
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  مـوردنظر داراي   خـدمات   دادن  انجـام   ها باید بـراي  سازمان  این. باشد می  مربوط
  محـل . خود باشـند   مختلف  هاي قسمت  ماهر براي  انسانی  و نیروي  الزم  تجهیزات

  .یابد  اختصاص  ماده  امور مذکور در این  باید تنها به  و تبلیغاتی  آگهی  هاي کانون
  مواقـع   تواننـد در تمـام   مـی   ارشـاد ملـی    صـالحیتدار وزارت   مأموران ) 2  ماده
  .نمایند  را بررسی  و تبلیغاتی  آگهی  هاي و دفاتر کانون  فعالیت  نگیچگو
  موضـوع   هـاي  فعالیـت   تواند به می  وقتی  و یا حقوقی  حقیقی  هر شخص ) 3  ماده
بگیـرد و    پروانـه   ارشـاد ملـی    از وزارت  بپـردازد کـه    نامـه  آیـین   این  یک  ماده
  ارشاد ملـی   وزارت  باشد به  نامه آیین  ایندر   مندرج  حائز شرایط  که  یمسؤولمدیر

  .نماید  معرفی
بایـد فاقـد   )  حقـوقی   اشـخاص (در مورد   و مدیرعامل  حقیقی  اشخاص:   تبصره
  .نباشند  فساد اخالقی  باشند و مشهور به  مؤثر کیفري  پیشینه

  :زیر باشد  شرایط  باید داراي  مسؤولمدیر ) 4  ماده
   ایران  تابعیت -1
   قانونی  اهلیت -2
   مؤثر کیفري  و سابقه  سوء شهرت  نداشتن -3
کـار مـؤثر در     سابقه  سال  پنج  حداقل  و داشتن  متوسطه  کامل  دیپلم  دارا بودن -4

  معـادل   تحصـیلی   یـا مـدرك    تبلیغـات   هـاي  سازمان  با تأیید کمیته  امور تبلیغات
   1 لیسانس  دانشنامه

و یـا    دولتـی   هـاي  یـا شـرکت    هـا یـا مؤسسـات    خانهدر وزارت  اشتغال  عدم -5
  ها شهرداري

را   تبلیغـاتی   کـانون   از یـک   بـیش   مسـؤول   تواند مـدیریت  نفر نمی  یک:  تبصره 
  .دار باشد عهده

  به  وابسته  گیري و تصمیم  نباید از نظر اداري  و تبلیغاتی  آگهی  هاي کانون) 5  ماده 
  .باشند  دهندگان گهیو یا آ  جمعی  ارتباط  لیوسا
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  تخفیفی  طور مستقیم هخود ب  مشتریان  مجاز نیستند به  همگانی  هاي رسانه)  6  ماده 
. نماینـد   را دریافـت   آگهـی   مصـوب   بدهند و باید نـرخ   کارمزد آژانس  عنوان  به

از   گیرد کـه  می  تعلق  هایی سازمان  به  فقط  تبلیغات  هاي سازمان  مخصوص  تخفیف
  .باشند  داشته  پروانه  تبلیغات  هاي سازمان  و اتحادیه  ارشاد ملی  ارتوز

  ایـن   تصـویب   در تـاریخ   را کـه   توانـد کسـانی   می  ارشاد ملی  وزارت)  7  ماده 
هسـتند و اسـتمرار     سـابق   و جهانگردي  اطالعات  وزارت  پروانه  داراي  نامه آیین

  بـه   توجـه   مورد تأیید باشد بدون 4  ماده 4 بند  آنها طبق  فنی  و صالحیت  فعالیت
  .بپذیرد  مسؤولمدیر  عنوان  به  تحصیلی  دركم
  در یک  و نمایندگی  و شعب  و تبلیغاتی  آگهی  هاي کانون  تأسیس  اجازه)  8  ماده 

  نظـر مشـورتی    امر با گـرفتن   این  و لزوم  امکانات  به  با توجه  معین  یا چند حوزه
  .باشد می  تبلیغات  هاي سازمان  کمیته  عهده  به  تبلیغات  هاي و سازمان  اتحادیه

در   تغییري  و یا هرگونه  و تبلیغاتی  آگهی  هاي کانون  واگذاري  تغییر محل:   تبصره 
  .گردد  اعالم  ارشاد ملی  وزارت  مذکور باید قبالً به  هاي سازمان  مدیران

واجـد    شخص  وراث  میان  هرگاه  کانون  پروانه  دارنده  فوت  در صورت)  9  ماده 
  سـه   حداکثر ظـرف   قانونی  سایر وراث  کند با موافقت  پروانه  درخواست  شرایطی

  همچنـین   وراث. او صادر خواهـد شـد    نام  به  پروانه  وراث  موافقت  از تاریخ  ماه
  اشـخاص   را بـه   پروانـه   تبلیغـات   هـاي  سازمان  کمیته  و اجازه  توانند با توافق می

  .کنند  منتقل  صالحیت  صاحب  یا حقوقی  حقیقی
و   تبلیغـاتی   هـا و مؤسسـات   کـانون   تأسـیس   منظور صدور پروانه  به)  10  ماده 

  مـدیران   یـا تعلیـق    و برکنـاري   آنها یا لغو پروانه  به  مربوط  شکایات  به  رسیدگی
ـ   نام  به  اي کمیته  و تبلیغاتی  آگهی  هاي کانون  یا دائم  موقت  و تعطیل  مسؤول   هکمیت
از   و مرکـب   مربوط  معاون  ریاست  به  ارشاد ملی  در وزارت  تبلیغات  هاي سازمان

  و نماینـده   وزیـر ارشـاد ملـی     انتخـاب   نفر دیگر به  او و یک  یا نماینده  کلرمدی
  از معاون  متشکل  کمیته  ها این انو در است  تبلیغات  هاي سازمان  االختیار اتحادیه  تام

  تشـکیل   مربوطـه   و کارشـناس   ارشـاد ملـی    او، مدیر کـل   استاندار و یا نماینده
  .گردد می
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  : زیر است  شرح  به  کمیته  وظایف
  تأسـیس   صدور پروانه  هاي در مورد درخواست  گیري و تصمیم  رسیدگی  -  الف 

  . یا نمایندگی  شعبه  یا گشایشو   و تبلیغاتی  آگهی  هاي کانون
و   و تبلیغاتی  آگهی  هاي از کانون  که  در مورد شکایاتی  و تصمیم  رسیدگی  -  ب 

باشـد    شاکی  در استان  متخذه  از تصمیم  متقاضی  چنانچه. رسد آنها می  یا مشتریان
  .نماید  اعالم  مرکزي  کمیته  به  رسیدگی  را جهت  تواند مراتب می

و   آگهـی   هـاي  کانون  یا لغو پروانه  ماه  تا سه  یا تعطیل  صدور اخطار کتبی  -  پ 
  . تخلف  درجه  برحسب  تبلیغاتی

و   نامـه  آیین  مفاد این  با رعایت  و تبلیغاتی  آگهی  هاي کانون  پروانه  انتقال:   تبصره 
  اعـم   گیرندگان انتقالو یا   گیرنده انتقال  آنکه  شرط  به  جاز استم  کمیته  با تصویب
  .باشند  را داشته  نامه آیین  در این  مندرج  الزم  شرایط  یا حقوقی  از حقیقی

  یا نمایندگی  یا شعبه  و تبلیغاتی  آگهی  هاي کانون  پروانه  که  در مواردي)  11  ماده 
  تـاریخ  از  اسـت   موظـف   آن  یا نمایندگی  یا شعبه  گردد کانون  تعلیق  عللی  به  آن

  .کند  خودداري  تازه  تعهدات  و قبول  از انجام  تعلیق  ابالغ
  در تنظـیم   آگهـی   انتشـاردهنده   و مؤسسـات   تبلیغـاتی   هـاي  سازمان)  12  ماده 

  :باشند زیر می  نکات  رعایت  به  خود مکلف  تبلیغاتی  هاي آگهی
  .باشند  کشور منطبق  انونیو ق  شرعی  باید با موازین  تبلیغاتی  هاي آگهی  -  الف 
  پیشـوایان   و تمثال  مملکتی  رتبه عالی  مقامات  از تصاویر و عناوین  استفاده  -  ب 

آنهـا    هـدف   که  هایی کشور در آگهی  و فرهنگی  تاریخی  هاي و شخصیت  مذهبی
  . است  باشد ممنوع می  مشابه  و خدمات  مصرفی  کاالهاي  ارایه

یا فاقـد    ارزش  را بی  دیگران  یا کاالهاي  نباید خدمات  تبلیغاتی  هاي آگهی  -  پ 
  .دهد  اعتبار جلوه

نباید   کننده گمراه  و مطالب  اثبات  غیر قابل  ادعاهاي  تبلیغاتی  هاي در آگهی  -  ت 
  .شود  گنجانده

 و قاخـال   بـراي   باشد کـه   گفتار یا تصاویري  نباید محتوي  تبلیغاتی  آگهی  -  ث 
  .آمیز باشد توهین  عمومی  و عفت  مذهبی  معتقدات
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آورد   عمل  به  ادعاهایی  علمی  منابع  از قول  توان نمی  تبلیغاتی  هاي در آگهی  -  ج 
  .باشد  تأیید نشده  علمی  موثق  منابع  از طرف  که

ـ  هـا، دبسـتان   در کودکستان  تجارتی  و خدمات  بازرگانی  کاالهاي  تبلیغ  -  چ  ا، ه
  . است  ها ممنوع دبیرستان

  ممنوع  تبلیغاتی  هاي تلویحاً و یا تصریحاً در آگهی  تحقیر و استهزاء دیگران  -  ح 
  . است

  عمـومی   عفـت   و برخالف  رسمی  ادیان  فساد یا مخالف  مروج  که  تبلیغاتی  -  خ 
  . است  ممنوع ،باشد

  . است  ممنوع  و مصرف خرید  به  تشویق  در مقابل  جایزه  تعیین  -د 
و   ، بهداشـتی  ، آشـامیدنی  مـواد غـذایی    خـواص   به  مربوط  هاي آگهی)  13  ماده 

و   بهـداري   از وزارت  قبلـی   اجـازه   گـرفتن   مستلزم  مربوط  مقررات  طبق  آرایشی
  . است  بهزیستی

 5  مـاده   ضـوابط   مگر بر طبق  است  داروها ممنوع  در مورد خواص  تبلیغ:   تبصره 
  مصـوب   و آشامیدنی  و مواد خوراکی  و دارویی  پزشکی  مقررات  به  مربوط  قانون
1334.  

ارشاد   باید قبالً از وزارت  و اسالید تبلیغاتی  فیلم  هرگونه  نمایش  براي)  14  ماده 
  .شود  کسب  نمایش  پروانه  ملی

،  رادیو، تلویزیـون (  همگانی  هاي رسانه  از طریق  که  تبلیغاتی  هاي آگهی)  15  ماده 
  یابد تـابع  و انتشار می  پخش)  مانند آن و  ویزیتوري  ، سالنامه ، مجله سینما، روزنامه

  .باشد می  نامه آیین  در این  مندرج  مقررات
  تخلـف   نامه آیین  در این  مندرج  مقررات  از رعایت  مسؤولمدیر  هرگاه)  16  ماده 

  ماه  یک  خواهد بود در مدت  موظف  تبلیغاتی  آگهی  کانون  حبنماید برکنار و صا
  بـراي   کـانون   صورت در غیر این. کند  معرفی 4  ماده  را طبق  دیگري  مسؤولمدیر
  .گردد می  شود تعطیل می  تعیین  تبلیغات  هاي سازمان  کمیته  از سوي  که  مدتی

در   را کـه   هـایی  دستورالعمل  فند کلیهمکل  و تبلیغاتی  آگهی  هاي کانون)  17  ماده 
  آن  قانونی  در حدود اختیارات  ارشاد ملی  وزارت  از طرف  در مورد تبلیغات  آینده
  .نمایند  گردد دقیقاً رعایت می  و ابالغ  تهیه
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  اي مؤسسـه   هـیچ   رسـمی   در روزنامـه   نامـه  آیین  انتشار این  از تاریخ)  18  ماده 
و   و تبلیغـاتی   آگهـی   کانون  عنوان  تحت  نامه آیین  این  از مقررات  تواند خارج نمی

از   بـا یکـی    کـه   و حقوقی  از حقیقی  اعم  اشخاص  نماید و کلیه  فعالیت  مانند آن
  خود را با شـرایط   ماه  سه  باشند موظفند ظرف می  فعالیت  مذکور در حال  عناوین

  براي  سازمان  صورت  کنند در غیر این  ید دریافتو امتیاز جد  داده  تطبیق  نامه آیین
  .شود می  گردد تعطیل می  تعیین  تبلیغاتی  هاي سازمان  کمیته  از سوي  که  مدتی

  جدیـد فعالیـت    از صـدور پروانـه    امتیاز پس  دارندگان  در صورتیکه)  19  ماده 
نکنند یا   اعالم  د ملیارشا  وزارت  را به  آغاز و مراتب  ماه 6  خود را ظرف  رسمی

  و فعـالیتی   کار خودداري  از ادامه  سال  یک  مدت  مجدداً به  فعالیت  بعد از شروع
  .خواهد شد  جلوگیري  و از کار آنان  تلقی  ملغی  آنان  پروانه ،باشند  نداشته

  وزارت  تقاضـاي   مکلفنـد بـه    ایران  اسالمی  جمهوري  انتظامی  مراجع)  20  ماده 
  و تبلیغاتی  آگهی  هاي کانون  و همچنین  مؤسسات  قبیل  کار این  از ادامه  رشاد ملیا

  .کنند  جلوگیري  یا متخلف  فاقد پروانه
  . است  مغایر ملغی  مقررات  کلیه  نامه آیین  این  تصویب  از تاریخ)  21  ماده 

  
   شوراي  یسئجمهور و ر یسئر                                                                

   ایران  اسالمی  جمهوري  انقالب                                                                
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  1  مطبوعات  قانون 19  ماده
  »قانون مطبوعات«

  . نویسد سوگند به قلم و آنچه می... و القلم و ما یسطرون » ن«
   »قرآن کریم«

ت در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسالمی نشریات و مطبوعا
  . کند تفصیل آن را قانون معین می. یا حقوق عمومی باشند

  »24قانون اساسی، اصل «
  

  تعریف مطبوعات  –فصل اول 
منظم با نـام   طور بهمطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که  -1ماده 

گوناگون خبري، انتقادي، اجتمـاعی،  هاي  نهثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمی
سیاسی، اقتصادي، کشاورزي، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنري، ورزشی 

  .شوند می و نظایر اینها منتشر
....  
....  

و   بـر تعریـف    مشـتمل   که  تجارتی  هاي آگهی  در چاپ  نشریات  -19ماده 
  بـر حسـب    کشور که  مراکز تحقیقاتیاز   یکی  از طرف  که  تمجید کاال یا خدماتی

و   تأسـیس   نامـه  آیـین  12  ماده  باشند، تأیید گردد با رعایت  داشته  رسمیت  قوانین
مجاز   مربوطه  و بندهاي  و تبلیغاتی  آگهی  هاي کانون  کار و فعالیت  بر نحوه  نظارت

  .باشند می
  هـاي  آگهی  درج  مجاز به  ، مطبوعات ماده  این  طبق  که  در مواردي -  تبصره   

  و تشـویق   تعریف  این  هستند، متن  از کاال و خدمات  و تشویق  بر تعریف  مشتمل
  .فراتر رود  ماده  مذکور در این  مراکز قانونی  رسمی  تقدیرنامه  تواند از متن نمی
....  
....  

                                                
  مجلس شوراي اسالمی  1/30/1379و اصالحی مورخ  22/12/1364مصوب مورخ   -1
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صفه این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیات نظارت و هیات من -48ماده 
االجرا است و نیز از تاریخ تصویب، کلیه قوانین مغـایر بـا    از تاریخ تصویب الزم

شـوراي انقـالب لغـو     25/5/1358آن از جمله الیحه قانونی مطبوعات مصـوب  
  .گردد می
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   فصل دوم:  
  
  هـاي   کمیته مرکزي سازمانصوب م هاي دستورالعملبرخی از

 تبلیغاتی کشور 

 دهم و هفـدهم درخصـوص ایجـاد شـعبه و     مصوبات جلسات شانز
  ي تبلیغاتیها کانوننمایندگی براي 

  منع انتشـار  مصوبات جلسه بیستم درخصوص مقررات مربوط به
کشـی درخواسـت    هایی که در آن از مردم براي شرکت در قرعه آگهی

  شود وجه می
 درخصـوص دسـتورالعمل نحـوه    وچهـارم   شصـت جلسـه   همصوب

  نامه  انتشار آگهی
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    و شعب  ایجاد نمایندگی  و مقررات  رایطش

   و تبلیغاتی  آگهی  هاي کانون
  »کشور  تبلیغاتی  هاي سازمان  مرکزي  کمیته  و هفدهم  شانزدهم  جلسات  مصوب«

  

  معـین   یا چند حوزه  در یک  نمایندگی  تأسیس  مرکزي  کمیته:  نمایندگی -1
  :دنمو  زیر اعالم  شرایط  رعایت  به  را منوط

  تبلیغـاتی   مجوز فعالیت  که  مؤسساتی  امتیاز و مدیرمسؤول صاحب -  الف 
  توانـد بـه   مـی ) و مقصـد  أمبد(  مربوطه  کل  اداره  به  بمرات  دارند با اعالم

و ارشاد   فرهنگ  از وزارت  تبلیغاتی  فعالیت  پروانه  داراي  که  دیگري  کانون
  .اعطاء نماید  نمایندگی  است  اسالمی

  باید قـبالً موافقـت    حوزه  در یک  نمایندگی  از یک  ایجاد بیش  براي - ب 
  .شود  گرفته  استان  و ارشاد اسالمی  فرهنگ  کل  اداره

  معـین   یا چند حوزه  در یک  شعبه  تأسیس  شرایط  مرکزي  کمیته:  شعبه -2 
  :نمود  زیر تصویب  صورته را ب

  به  خطاب  امتیاز کانون صاحب  د با امضايبای  شعبه  تأسیس  تقاضاي - الف 
  را بـه  آن  مقصد باشد و رونوشت  استان  و ارشاد اسالمی  فرهنگ  کل  اداره
  .نماید  تسلیم  ،نموده  دریافت  تبلیغاتی  فعالیت  پروانه  که  استانی  کل  اداره

  شـعبه   مـدیریت   تصدي  نفر را براي  یک  است  امتیاز موظف  صاحب -  ب 
  نامـه  آیـین  4  در مـاده   مندرج  حائز شرایط  که  شعبه  مسؤولمدیر  عنوان  به

باشد   و تبلیغاتی  آگهی  هاي کانون  کار و فعالیت  بر نحوه  و نظارت  تأسیس
  .نماید  معرفی

و در   شعبه  تأسیس  لزوم  به  با توجه  استان  تبلیغات  هاي سازمان  کمیته - ج 
  صـنفی   انجمـن   نظـر مشـورتی    و بـا گـرفتن    اسـتان   تامکانا  نظر گرفتن
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  شـعبه   تأسـیس   صدور اجـازه   به  نسبت  استان  و تبلیغاتی  آگهی  هاي کانون
  .نماید می  اقدام

  بـر عهـده    شـعبه   هاي فعالیت  کلیه  و اداري  ، جزایی حقوقی  یتمسؤول -د 
  کلـی   هـاي  اسـت سی  امتیاز در مقابـل  باشد و صاحب می  شعبه  مسؤولمدیر
  .دارد  یتمسؤول  شعبه

  فعالیـت   ادامـه   درخصـوص   استان  مدیرکل  شعبه  تخلف  در صورت -اه 
  مرکـزي   مبـدأ و کمیتـه    اسـتان   را بـه  آن  گیرد و گزارش می  تصمیم  شعبه

  .نماید می  ارسال
  طـی  3/7/79و  26/4/79  جـزء در تـاریخ   7بند و  2در   مصوبه  این   

  تبلیغاتی  هاي سازمان  مرکزي  کمیته  تصویب  به  و هفدهم  زدهمشان  جلسات
  .کشور رسید

  
  

   مؤدب  شهیدي            
  کشور  تبلیغاتی  هاي سازمان  مرکزي  کمیته  رییس            

   و تبلیغاتی  امور مطبوعاتی  و معاون             
   و ارشاد اسالمی  فرهنگ  وزارت             
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  از مردم  در آن  که  هایی انتشار آگهی  منع  به  مربوط  مقررات

  شود می  وجه  درخواست  کشی  در قرعه  شرکت  براي
  »کشور  تبلیغاتی  هاي سازمان  مرکزي  کمیته  بیستم  هجلس  مصوب«

  

  کـل   پیشـنهاد اداره   کشور بنا به  تبلیغاتی  هاي سازمان  مرکزي  کمیته   
، کـاال،   لـوازم   اقسـاطی   فـروش   نام  به  اي هپدید  شیوع  به  با توجه  تبلیغات

  در آن  که  کشی قرعه  از طریق  خدمت  و یا ارایه  خودرو و سایر محصوالت
  حسـاب   به  واریز وجه  درخواست  کشی در قرعه  شرکت  براي  از متقاضیان
  یـک   بـه   امر تبـدیل   این  شود و از آنجا که می  کاال یا خدمت  واگذارکننده

  با اغواي  طریق  سودجو بدین  اي و عده  است  فراگیر شده  اجتماعی  لمعض
  فرهنـگ   بـه   راه  کننـد و از ایـن   پیـدا مـی    دست  کالنی  سودهاي  به  مردم

 17و  10  مـاده   رسانند بـا اسـتناد بـه    می  کشور آسیب  و تولیدي  اقتصادي
و   آگهـی   هـاي  نونکـا   کار و فعالیـت   بر نحوه  و نظارت  تأسیس  نامه آیین

جدیـد زیـر را     مقررات  اسالمی  جمهوري  انقالب  شوراي  مصوب  تبلیغاتی
  و نشر آگهی  تنظیم  و مؤسسات  ها، مطبوعات رسانه: نماید می  و اعالم  وضع

  رعایت  به  موظف  آگهی  و انتشاردهندگان  دهندگان  سفارش  کلیه  و همچنین
  .هستند  آن
یا   کشی قرعه  از طریق  کاال یا خدمت  فروش  براي  آگهی  هر نوع  درج -1 

یـا مـوارد     کشـی  در قرعه  شرکت  براي  از متقاضیان  در آن  دیگر که  روش
شود با   کاال یا خدمت  واگذارکننده  حساب  به  واریز وجه  درخواست  مشابه
)  ت(بنـد    به  با عنایت  است  کننده گمراه  مطالب  از مصادیق  اینکه  به  توجه
اوراق   و یا انتشار از طریـق   ها، مطبوعات رسانه  در تمام  انتشار آن 12  ماده
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نظیـر    الکترونیکـی   هاي یا دستگاه  پست  از طریق  و یا ارسال  و غیره  چاپی
  . است  ممنوع  نمابر یا اینترنت

  از طریـق   کـاال و یـا خـدمات     فـروش   بـه   مربوط  هاي انتشار آگهی -2 
کاال   آن  ، خود تولیدکننده دهنده  آگهی: اوالً  که  مجاز است  انیزم  کشی  رعهق

. باشـد   داشته  از تولیدکننده  و قانونی  رسمی  باشد و یا نمایندگی  یا خدمت
  دریافـت   کشـی   در قرعـه   شرکت  براي  متقاضیان از  وجهی  هیچگونه: ثانیاً
و سایر   اقساط  و دفعات  واگذاري  هنحوو   کاال یا خدمت  بهاي: ثالثاً. نکند

  .شود  و روشن  مشخص  آگهی  دقیقاً در متن  شرایط
  تعقیـب   تحـت   و مقـررات   قـانون   برحسـب   مقررات  از این  متخلفان -3 

  . قرار خواهند گرفت  قضایی
  بیسـتم   جلسه 18/9/1380  بند در تاریخ 3و   مقدمه  با یک  مصوبه  این   

  .کشور رسید  تبلیغاتی  هاي سازمان  مرکزي  کمیته  تصویب  به
  

   مؤدب  شهیدي                                            
  کشور  تبلیغاتی  هاي سازمان  مرکزي  کمیته  رییس  

   غاتیو تبلی  امور مطبوعاتی  و معاون                                                                         
   و ارشاد اسالمی  فرهنگ  وزارت                                                                          
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   توسط  نامه انتشار آگهی  نحوه  دستورالعمل

  1و تبلیغاتی  آگهی  هاي کانون 
  »هاي تبلیغاتی کشور شصت و چهارم کمیته مرکزي سازمان  هجلسمصوبه «

چاپی و محصول تبلیغـاتی    نامه عبارت است از هر نوع فرآورده آگهی -1
خدمات منتشر و  مجلد یا غیرمجلد یا لوح فشرده که با هدف تبلیغ کاال یا

  .شود در سطح شهري خاص توزیع می
هـاي آگهـی و تبلیغـاتی داراي     ها تنها از سوي کانون نامه انتشار آگهی -2

  .باشد جاز میمجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی م
  .نامه باید به طور رایگان عرضه شود آگهی -3
هـاي تبلیغـاتی    ها منحصراً باید بـه آگهـی   نامه مطالب مندرج در آگهی -4

مطلـب تحریـري اعـم از خبـر،     تصویر یا اختصاص یابد و چاپ هرگونه 
  .نامه ممنوع است گزارش، مصاحبه، یادداشت و مقاله در آگهی

المنفعه فرهنگی، اجتمـاعی و اقتصـادي نظیـر     امهاي ع درج پیام: 1تبصره 
جـویی   مسائل مربوط به رعایت بهداشت فردي و اجتماعی، رعایت صرفه

در مصرف آب و انرژي، احترام به حقوق دیگران و اشاعه فرهنگ اسالمی 
هـاي   کلمـه و مجمـوع پیـام    30و ملی مشروط بر آن که حجم هر پیام از 

  .کلمه تجاوز نکند، بالمانع است 300نامه در هر بار انتشار از  آگهی
هاي احزاب و نهادهاي سیاسی و آگهی نامزدهاي انتخاباتی  درج آگهی -5

  .نامه ممنوع است در آگهی
هـا، حصـر    هـا، مزایـده   هاي دولتی مانند مناقصه جذب و درج آگهی  -6

ها ممنوع است مگـر بـا    نامه ها و مؤسسات در آگهی وراثت و ثبت شرکت
  .هاي دولتی و یا مقامات قضایی  آگهی تشخیص اداره
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نامه،  بایست در باالترین قسمت صفحه اول آگهی نام کانون تبلیغاتی می -7
به طوري که حداقل نیمی از عرض آن را شامل شود درج و در جنـب آن  

افزودن هرگونه اسم یا عنـوان  . به طور واضح قید شود» نامه آگهی«عبارت 
  .العاده و عناوین مشابه ممنوع است شماره، فوق نامه، پیش دیگر مانند ویژه

نامـه براسـاس نوبـت     توانند در آگهـی  هاي آگهی و تبلیغاتی می کانون -8
انتشار، نام ماه، فصل و سال انتشار را بدون درج شماره ردیف یا مسلسـل  

  .قید کنند
باشـد و در   نامه نباید در انـدازه قطـع متعـارف مطبوعـات     قطع آگهی -9

مرجـع تشـخیص ایـن موضـوع کمیتـه مرکـزي        ،اخـتالف صورت بروز 
  .باشد هاي تبلیغاتی کشور می سازمان

اي در ابعاد حداقل دو کادر در صفحه  نامه باید داراي شناسنامه آگهی -10
دوم باشد که در آن نام کانون آگهی و تبلیغاتی و شماره پروانـه فعالیـت   

وزه فعالیت یا تحـت  کانون، نشانی، شماره تلفن و ح مسؤولآن، نام مدیر 
  .پوشش و نام چاپخانه در آن درج شود

ها موظف هستند عالوه بر  هاي آگهی و تبلیغاتی در درج آگهی کانون -11
تأسـیس و نظـارت بـر     نامـه  آیین 17و  15، 14، 13، 12، 11رعایت مواد 

 3هـاي آگهـی و تبلیغـاتی، بنـدهاي مـاده       نحوه کـار و فعالیـت کـانون   
هـاي   کمیته مرکزي سـازمان  11/2/79مصوب جلسه دستورالعمل اجرایی 

  .تبلیغاتی کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعه را نیز رعایت کنند
نسـخه از   5هـاي آگهـی و تبلیغـاتی موظـف هسـتند تعـداد        کانون -12

ها را به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان محل فعالیت خـود   نامه آگهی
  .تحویل دهند
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ها مصوب جلسه بیست و نهم کمیته مرکـزي   نامه ار آگهیدستورالعمل انتش
 شصـت و چهـارمین  هـاي تبلیغـاتی کشـور در     سازمان12/5/1382مورخ 

هـاي تبلیغـاتی کشـور     کمیته مرکزي سـازمان  27/10/1390جلسه مورخ 
  .اصالح و به تصویب رسید

  
  

  محمدجعفر محمدزاده            
  کشور  تبلیغاتی  هاي سازمان  مرکزي  کمیته  رییس                

   و تبلیغاتی  امور مطبوعاتی  و معاون                 
  و ارشاد اسالمی  فرهنگ  وزارت                
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 فصل سوم:  
  
     ـ قوانین و مقررات مربـوط بـه تبلیغـات ات و واحـدهاي  مؤسس

  آموزشی، تحقیقاتی، فرهنگی و هنري 

  و فرهنگـی  ات و واحدهاي آموزشی، تحقیقاتی مؤسسقانون تعطیل
  اند  که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده

 سسات و واحدهاي آموزشی، تحقیقاتی ؤاجرایی  تعطیل م نامه آیین
  اند  و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده

  ات مؤسسـ دادگاه عمومی تهران مبنی بر منع تبلیغ  221حکم شعبه
  آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی فاقد مجوز 

 شــوراي عــالی انقــالب فرهنگــی     513و  483ه جلســات مصــوب
  ي آزاد علمی ها آموزشگاهدرخصوص 

   شـوراي عــالی انقـالب فرهنگــی درخصــوص    477مصـوبه جلســه
  ي آزاد هنري ها آموزشگاه

 اجرایی ضوابط برگزاري مسابقات دینی، فرهنگی و هنري  نامه آیین
  شوراي عالی انقالب فرهنگی 374مصوب جلسه 

  

  



 قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور ٣٢

 

  
و   آموزشی  و واحدهاي  مؤسسات  تعطیل  قانون

دائر   قانونی اخذ مجوز  بدون  که  و فرهنگی  تحقیقاتی
  1شود و می  شده

  

ایجـاد    بـه   اقدام  قانونی  اخذ مجوز از مراجع  بدون  که  اشخاصی  - واحده  ماده 
  سـه ، مؤس دانشگاه  از قبیل   و فرهنگی  و تحقیقاتی  آموزشی  و واحدهاي  مؤسسات

  هـاي  وزارتخانـه   از وظـائف   کـه   و آموزشگاه  ، مدرسه یا تحقیقاتی  عالی  آموزش
،  ، بهداشـت  ، کـار و امـور اجتمـاعی    و پرورش  ، آموزش عالی  و آموزش  فرهنگ
نماینـد و بعـد از    ،باشـد  می  و ارشاد اسالمی  و فرهنگ  پزشکی  و آموزش  درمان

ـ را دا  یا واحـد مربوطـه    ر مؤسسهرمق  ضوابط  طبق  صدور دستور انحالل  ر نگـاه ی
  مربوطـه   وزارتخانـه   شـکایت   و در صورت  محسوب  کالهبرداري  دارند در حکم

  . قرار خواهند گرفت  قانونی  تعقیب  تحت
و   مدیره  و هیأت  عامل  و مدیران  ، مؤسسان حقوقی  در مورد اشخاص  -1  تبصره 

  . قرار خواهند گرفت  و مجازات  عقیبت  تحت  اجرائی  مقام  یا باالترین
  و سایر عناوین  و فرهنگی  و تحقیقاتی  آموزشی  و واحدهاي  مؤسسات  -2  تبصره 

  ظرف  اند چنانچه اخذ مجوز ایجاد شده  بدون  قانون  این  از تصویب  قبل  که  مشابه
ننمایند   اقدام اخذ مجوز  جهت  قانون  این  االجراء شدن  از الزم  پس  ماه  شش  مدت

  .خواهند بود  قانون  این  مشمول
  مدت  ظرف  ربط ذي  هاي وزارتخانه  توسط  قانون  این  اجرائی  نامه آیین  -3  تبصره 

  .خواهد رسید  وزیران  هیأت  تصویب  و به  تهیه  ماه  سه
  

   نوري  اکبر ناطق  علی                    
   اسالمی  شوراي  مجلس  رئیس                

                                                
  مجلس شوراي اسالمی  27/10/1372مصوب مورخ  -1
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 ، آموزشی  و واحدهاي  مؤسسات  تعطیل   اجرائی  نامه آیین

دایر   مجوز قانونیاخذ   بدون  که  فرهنگی و  تحقیقاتی
  1شود و می  شده

  

،  عـالی   و آمـوزش   فرهنـگ   هـاي  وزارتخانـه   نامه آیین  در این  -1  ماده 
  و آمـوزش   ، درمـان  ، بهداشـت  ، کار و امور اجتمـاعی  و پرورش  آموزش

و   آموزشـی   و واحـدهاي   ، و مؤسسـات  و ارشاد اسالمی  ، فرهنگ شکیپز
و   مؤسسـات   تعطیـل   و قـانون   مشابه  و سایر عناوین  و فرهنگی  تحقیقاتی
  دایر شده  مجوز قانونی  بدون  که  و فرهنگی  و تحقیقاتی  آموزشی  واحدهاي

  واحدها و قـانون و   ها، مؤسسات اختصار وزارتخانه  به  ترتیب  شود به و می
  .شود می  نامیده

  و واحـدهاي   مؤسسـات   شناسائی  به  ها موظفند نسبت وزارتخانه  -2  ماده 
  کـه   را صادر نمایند و در صـورتی   و دستور انحالل  نموده  غیرمجاز اقدام

یـا    ، مؤسسـه  قانون) 2(  مفاد تبصره  دستور و با رعایت  از صدور این  پس
  ذي  مراجـع   را از طریـق   از دایر باشـد، دایرکننـدگان  غیرمج  واحد مربوط

  آموزشـی   فعالیت  توقف  گرد قرار دهند و تقاضاي  پی  تحت  قانونی  صالح
  .را بنمایند  آنان  و فرهنگی  و تحقیقاتی

مورد، منفرداً یا مشـترکاً    توانند حسب ها می از وزارتخانه  یک هر  -3  ماده 
  صـالحه   غیرمجـاز در مراجـع    و واحدهاي  مؤسسات  علیه  شاکی  عنوان  به

  .نمایند  شکایت  طرح
  گونـه  ایـن   فعالیـت   ها در غیرمجـاز بـودن   وزارتخانه  تشخیص  -4  ماده 

  .باشد و واحدها معتبر می  مؤسسات
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مکلفند   نامه آیین  این  موضوع  و واحدهاي  مؤسسات  دایرکنندگان  -5  ماده 
  و اطالعـات   و مدارك  نموده  ها همکاري ز وزارتخانها  اعزامی  با مأمورین

  را تحویل  مورد مطالبه  مدارك  و رونوشت  قرار داده  را در اختیار آنان  الزم
  .دهند

معتبـر    بازرسـی   و یا کـارت   حکم  باید داراي  اعزامی  مأمورین -1  تبصره 
مهـر    هـور بـه  و مم  ربـط  ذي  مسـؤول   مقـام   باالترین  امضاي  دار به عکس

  .باشند  مربوط  هاي وزارتخانه
  سـال  یـک   مـدت   صدور براي  از تاریخ  بازرسی  اعتبار کارت -2  تبصره 

  .شود می  تعیین
  بایسـت  و واحدها مـی   مؤسسات  به  مراجعه  هنگام  به  مأمورین -3  تبصره 

  را جهـت   ربـط  ذي  هـاي  وزارتخانه  توسط  شده  بازرسی  و یا کارت  حکم
  .باشند  داشته  خود همراه  معرفی

آنهـا    در اساسـنامه   کـه   ییهـا   و شرکت  مؤسسات  ثبت  متقاضیان -6  ماده 
  ، مکلفند مجوز الزم است  ذکر شده  و فرهنگی  و تحقیقاتی  آموزشی  فعالیت

  مورد نیاز بـه   دیگر مدارك  همراه  و به  کسب  ربط ذي  هاي را از وزارتخانه
  .نمایند  ها تسلیم شرکت  تثب  اداره

  
  حسن حبیبی                  

  جمهور  رئیس  اول  معاون                  
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  مؤسسات  تبلیغ  بر منع  مبنی  تهران  عمومی  دادگاه  حکم

  1فاقد مجوز  و فرهنگی  ، تحقیقاتی آموزشی
  

   و ارشاد اسالمی  فرهنگ  وزارت
  آموزشی  و واحدهاي  مؤسسات  تعطیل  قانون  موجب  به  اینکه  نظر به   

شـود،   و مـی   دایر شده  اخذ مجوز قانونی  بدون  که  و فرهنگی  و تحقیقاتی
  مربوطـه   تبلیغات  و هر نوع  ، فعالیت اسالمی  شوراي  مجلس 1372  مصوب

  ربط ذي  از مراجع  از اخذ مجوز قانونی  و واحدها صرفاً پس  مؤسسات  این
  فاقـد مجـوز قـانونی     صورت ود و در غیر اینخواهد ب  قانونی  جنبه  داراي
شود  خواهند شد لذا مقرر می  کالهبردار محسوب  در حکم  و متخلفین  بوده

  عدم  تا در صورت  ها ابالغ نامه و هفته  ها و نشریات روزنامه  کلیه  به  مراتب
  واحدها و مؤسسات  و تشکیل  دایر بر تأسیس  و قانونی  مجوز رسمی  ارایه

  و واحدها اکیداً خودداري  مؤسسات  این  خصوصدر  تبلیغ  از هر نوع قِفو
  .شود

  
   تهران  عمومی  دادگاه 221  شعبه  دادرس

  
  
  

                                                
 دادگاه عمومی تهران   221صادره از شعبه  12/11/1379مورخ  1796موضوع دادنامه شماره  -1
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  مراکز  فعالیت  و نحوه  ها، حدود وظایف سیاست

  1آزاد کشور  هاي آموزش  مجري
  

  سـه مؤس«یـا   »آموزشـگاه «  مصـوبه   در ایـن   آزاد کـه   مرکز آموزشی  -1  ماده 
افراد عالقمند   و آموزش  منظور تربیت  به  که  است  شود مکانی می  نامیده  »آموزشی

  منجـر بـه    آنکه  ، بی فنی  هاي مهارت  و یا کسب  و تخصصی  علمی  توان  افزایش  به
  و هنجارهاي  شؤون  در کشور گردد، براساس  رایج  تحصیلی  رسمی  صدور مدرك

  تاسـیس   یا حقـوقی   افراد حقیقی  توسط  مصوبه  این  رراتمق  و با رعایت  اسالمی
  .گردد می

  هـاي  کالس  برگزاري  آزاد در قالب  آموزشی  هاي صدور مجوز فعالیت  -3  ماده 
  و آموزش  اي ، کنکور مکاتبه آزمون  و کنکور، برگزاري  ، تقویتی ، تکدرس تجدیدي

از   و پرورش  آموزش  وزارت  مصوب  دروس  سرفصل  براساس  خارجی  هاي زبان
  عنـوان   تحت  حضوريو غیر  حضوري  صورت  به  دانشگاهاز   تا قبل  مبتدي  سطح

و   آمـوزش   وزارت  و اختیارات  بر آنها از وظایف  آزاد و نظارت  علمی  آموزشگاه
  .باشد می  پرورش

  آمـوزش   هـاي  دوره  آزاد در قالـب   آموزشی  هاي صدور مجوز فعالیت  -4  ماده 
  دوره  بـاالتر از سـطح    مـدت  کوتـاه   و کاربردي  تخصصی  هاي آزاد و دوره  عالی

  کارشناسـی   هـاي  دوره  کنکـور بـراي    هـاي  کـالس   برگزاري  و همچنین  متوسطه
  عـالی   آمـوزش   هـا، مؤسسـات   در دانشگاه  ارشد و دکتري  و کارشناسی  ناپیوسته
آزاد و   عـالی   آمـوزش   مؤسسه  عنوان  تحت  یو پزشک  غیرپزشکی  گروه  به  مربوط
و   ، تحقیقـات  علـوم   وزارت  و اختیـارات   مورد از وظایف  بر آنها حسب  نظارت
  .باشد می  پزشکی  و آموزش  ، درمان بهداشت  و وزارت  فناوري

                                                
 شوراي عالی انقالب فرهنگی  23/5/1380مورخ  513و  483مصوب جلسه  -1
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از   تا قبل  مبتدي  از سطح  خارجی  هاي زبان  هاي صدور مجوز آموزش  -1  تبصره 
  عالی  هاي دوره  و براي  و پرورش  آموزش  وزارت  و اختیارات  از وظایف  دانشگاه

  . باشد می  و فناوري  ، تحقیقات علوم  وزارت  بر عهده)  دانشگاهی(
  مؤسسـاتی   صدور مجوز براي  به  نسبت  ماه 6  مدت  مزبور حداکثر ظرف  وزارتین 

ـ   مـورد نظـر آنـان     خود را با شرایط  وضعیت  که .  نماینـد   انـد، اقـدام   داده  قتطبی
  ] فرهنگی  انقالب  عالی  شوراي 20/12/1381  مورخ 513  جلسه  مصوب  اصالحیه[
،  داري ماننـد هتـل    تخصصـی  -  کـاربردي   هـاي  سرفصل  مراکز براي  -2  تبصره 

و ارشـاد    فرهنـگ   بایـد از وزارت  ...و  ، جهـانگردي  ، خبرنگـاري  ارينگ روزنامه
  مجـوز و ضـوابط    از تخلـف   منظور پیشـگیري   به. نمایند  دریافت مجوز  اسالمی
  جلسـه   مصـوب   اصالحیه[. نماید  اقدام  ابهام  رفع  به  و نسبت  را بازنگري  نظارت

  ] فرهنگی  انقالب  عالی  شوراي 20/12/1381  مورخ 513
  اگیـري فر  هـاي  دوره  آزاد در قالـب   آموزشی  هاي صدور مجوز فعالیت  -5  ماده 

  تحت  مشاغل  آموزشی  مهارت  استانداردهاي  براساس  معینی  و رشته  ، حرفه مهارت
  و اختیارات  بر آنها از وظایف  آزاد و نظارت  اي و حرفه  فنی  يها آموزشگاه  عنوان

  .باشد می) کشور  اي و حرفه  فنی  سازمان(  کار و امور اجتماعی  وزارت
  سـیس أت  آزاد متقاضـی   هـاي  مراکـز آمـوزش    مؤسسین  که  صورتی در  -6  ماده 

مجوز   باشند کسب  مختلف  هاي در زمینه  آموزش  براي  چند منظوره  يها آموزشگاه
  . است  الزامی  ربط ذي  يها دستگاهاز   از هر یک

دائـر    بـراي   و مجـوزي   آزاد، موجب  مرکز آموزش  یک  مجوز به  اعطاي:   تبصره 
  اصـالحیه [.  گـردد  دیگـر نمـی    شهر یا شهرهاي  در همان  یا شعبات  شعبه  نمودن

  ] فرهنگی  انقالب  عالی  شوراي 20/12/1381  مورخ 513  جلسه  مصوب
  در صـورت   و جراید کثیراالنتشار کشـور فقـط    ، مطبوعاتصداوسیما   -7  ماده 

مجـاز    ویژه  هاي رمبرابر ف  ربط ذي  هاي از وزارتخانه  هر یک  و معرفی  رسمی تأیید
اخذ مجوز   به  ملزم  یا مؤسسین  باشند و مؤسس می  تبلیغاتی  و انتشار آگهی  تبلیغ  به

  .باشند می  مربوط  از وزارتخانه  الزم
، نهادهـا و  هـا  سـازمان هـا،   ، وزارتخانه و حقوقی  حقیقی  اشخاص  کلیه  -9  ماده 

باشـند   آزاد مـی   هاي آموزش  مختلف  يها در رشته  فعالیت  متقاضی  که  هایی ارگان



 قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور ٣٨

 

و   برابـر ضـوابط    ربط ذي  را از دستگاه  در هر رشته  فعالیت  موظفند مجوز رسمی
  و نیـروي   مجاز بودهآنها غیر  فعالیت  صورت  غیر ایننمایند، در   دریافت  مقررات
و   آموزشـی   و واحـدهاي   مؤسسـات   تعطیـل   قانون  بر طبق  است  موظف  انتظامی

 7/10/72  مصـوب (  دائـر شـده    اخذ مجوز قانونی  بدون  که  و فرهنگی  تحقیقاتی
)  وزیران هیأت 18/3/73  مصوب(  آن  اجرایی  نامه آیینو )  اسالمی  شوراي  مجلس

  رسـیدگی   را جهـت   خاطیان  و پرونده  را تعطیل  آنان  و عنداالقتضاء فعالیت  اقدام
  .دهد  ارجاع  صالحه  دادگاه  به

  
   سید محمد خاتمی            

   فرهنگی  انقالب  عالی  شوراي  جمهور و رئیس  رئیس             



 ٣٩                                                 قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

 

  
  1 آزاد هنري  هاي بر آموزشگاه  و نظارت تأسیس  ضوابط

  

و یـا   »آموزشـگاه «  مصـوبه   در ایـن   کـه   آزاد هنري  آموزشگاه  -1  ماده 
منظـور    بـه   شود که یم قاطال  مکانی  شود به می  نامیده »آموزشی  مؤسسه«

  هنرهـاي (  هنري  هاي از رشته  یکی  عالقمند به  هنرجویان  و آموزش  تربیت
،  نمایشـی   ، هنرهـاي  انقالبـی   هـاي  ، سرود و آهنگ و خوشنویسی  تجسمی
  و شـئون   ضـوابط   و هنـر، براسـاس    فرهنـگ   اشاعه  براي)  سنتی  هنرهاي
 تأسـیس   یـا حقـوقی    افراد حقیقی  توسط  ضوابط  این  و با رعایت  اسالمی

  دش/2014  شماره  ابالغیه(کشور   فرهنگی  سیاست  اصول  رعایت. گردد می
  و مراحـل   سـطوح   در کلیـه )  فرهنگی  انقالب  عالی  شوراي 2/6/71  مورخ

  .  است  الزامی ها آموزشگاه  فعالیت
  .نماید  اند فعالیتتو می  هنري  زمینه  تنها در یک  هر آموزشگاه  -1  تبصره 
بایـد    هنـري   مختلـف   هاي آموزش  براي  منظورهچند  مؤسسات  -2  تبصره 

  .اخذ کنند  مجوز جداگانه  آموزشی  هاي از زمینه  هر کدام  براي
مجـوز    بایـد بـراي    دولتـی   ها، و نهادهـاي  وزارتخانه  کلیه -3  ماده  تبصره

  تقاضـاي   و ارشـاد اسـالمی    فرهنگ  تراز وزا  هنري  هاي آموزش  فعالیت
  . نمایند  صدور پروانه

مجـوز و    متن  دقیق  باید با رعایت  تبلیغاتی  هاي و آگهی اوراق  -22  ماده 
  .گردد  در مجوز تنظیم  مندرج  مصوب  منحصراً با قید نام

  
   سید محمد خاتمی            

  فرهنگی  انقالب  عالی  شوراي  جمهور و رئیس  رئیس            

                                                
 شوراي عالی انقالب فرهنگی  21/1/1380مورخ  477مصوب جلسه  -1
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،  دینی  مسابقات  برگزاري  ضوابط  اجرایی  نامه ینآی
  1 و هنري  فرهنگی

  

  زمینه  آن  طبق  که  است  فعالیتی  ، هنري فرهنگی  منظور از مسابقه  -1  ماده 
،  دانـش   و دارنـدگان   ، هنري آثار فرهنگی  پدیدآورندگان  میان  سالم  رقابت

  . گردد می  و هنر فراهم  رهنگف  مختلف  هاي در زمینه  استعداد و خالقیت
  با اهداف  که  است  تشکیالتی  ، هنري فرهنگی  منظور از مؤسسات  -2  ماده 

،  یا چنـد قلمـرو فرهنگـی     در یک  فعالیت  براي  و هنري  و مقاصد فرهنگی
 3  در مـاده   برشـمرده   و دیگـر موضـوعات    ، مطبوعـاتی  ، سـینمایی  هنري
،  مراکـز مؤسسـات   تأسـیس   و مقـررات   ضوابط 4  هبا ماد  ، منطبق نامه آیین

  . نمایند می  ، رسماً فعالیت فرهنگی  هاي و انجمن  هاي کانون
  مجموعـه : عبارتنـد از   نامه آیین  مورد نظر این  هاي فعالیت  انواع  -3  ماده 

 -  نگـاري   خاطره -  نویسی داستان -  نویسی مقاله -  ، هنري فرهنگی  سواالت
 –شـعر    سـرودن  -  نویسـی  نقـد  -  نویسـی  نمایشـنامه  -  نویسـی  مهنا فیلم

 -  علمـی   مضـامین  -کاریکـاتور   -  طراحـی  -  خطاطی -  نویسی خالصه
  گزینش  به  مربوط  مسابقات  همچنین -  تجسمی  هنرهاي -  ورزشی  مضامین
و سـایر    موسـیقی   اجـراي  -  اي چنـد رسـانه    محصـوالت  -  فیلم  بهترین
  فرهنگـی   هـاي  و فعالیـت   دفتـر مجـامع    تشخیص  به  فرهنگی  هاي فعالیت
  .  و ارشاد اسالمی  فرهنگ  وزارت

و ارشـاد    فرهنـگ   وزارت  فرهنگـی   هـاي  و فعالیت  دفتر مجامع  -4  ماده 
  و در ایـن   اسـت   مسـابقات   صدور مجوز برگـزاري   اصلی  مرجع  اسالمی

                                                
 شوراي فرهنگ عمومی 20/3/1382مورخ  374لسه مصوب ج -1
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خواهـد    بـرده   نام  دفتر مجامع  عنوان  به  اختصار از آن  صورت  به  نامه آیین
  . شد

هـا،   رسانه  از طریق  با تبلیغ  که  و هنري  ، فرهنگی دینی  مسابقات  -5  ماده 
انتشـار    عمـوم   دیگر در سطح  رسانی اطالع  و یا هر نوع  بروشور و جزوات

  .  است  نامه آیین  این  مقررات  یابد، مشمول می
،  دینـی   مسابقات  برگزاري  ضوابط  نامه آیین  این  ضوابطمنظور از   -6  ماده 

  .باشد می  و علمی  ، هنري فرهنگی
  بـه   مربـوط   و اعـالن   خبـر یـا آگهـی     و انتشار یا تدوین  چاپ  -7  ماده 

  از صـدور مجـوز برگـزاري     ، قبل نامه آیین  این  موضوع  مسابقات  برگزاري
،  و مراکـز پسـت    هـا، ادارات  چاپخانـه  ، نشـریات . باشد می  ممنوع  مسابقه
مهـر    و ممهور به  مجوز الزم موظفند قبالً  و مراکز توزیع  جمعی  هاي رسانه

  .نمایند  مطالبه  را از متقاضی  مخصوص
  و ارشاد اسالمی  فرهنگ  وزارت  و تبلیغاتی  مطبوعاتی  معاونت  -1  تبصره 

دار  را عهـده   جمعی  هاي رسانه  سطتو  نامه آیین  این  اجراي  بر حسن  نظارت
  . است

  

   احمد مسجد جامعی                                                      
   و ارشاد اسالمی  وزیر فرهنگ                                                            
   عمومی  فرهنگ  شوراي  سو رئی                                                             
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 ٤٣                                                 قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

 

  
  
  

 ارمفصل چه:  
  
  و عناوین  ،اسامی کارگیري بهقوانین و مقررات مربوط به منع

  بیگانه اصطالحات 

    اسامی، عناوین و اصطالحات بیگانه  کارگیري بهقانون ممنوعیت  
 اسامی، عناوین و  کارگیري بهاجرایی قانون ممنوعیت  نامه آیین

  یگانه اصطالحات ب
  اسامی بیگانه در مورد  کارگیري بهدستورالعمل اجرایی قانون منع

، مصوب ها فروشگاه، ها چگونگی استفاده از آنها در سردر مغازه
  هاي تبلیغاتی کشور  جلسه بیست و هشتم کمیته مرکزي سازمان

 

  

 



 قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور ٤٤

 

  
و   ، عناوین اسامی  کارگیري  به  ممنوعیت  قانون

  1  بیگانه  اصطالحات
  

  یکی  عنوان  به  فارسی  زبان  و اصالت  قوت  منظور حفظ  ـ  به   واحده  ادهم 
  و فرهنـگ   و معـارف   اسـالم   عالم  دوم  و زبان  ایران  ملی  هویت  از ارکان
هـا،   کشور و سـازمان   و قضایی  ، اجرایی قانونگذاري  يها دستگاه،  اسالمی
و   قـوانین   شـمول   کـه   هـایی  شرکت  هو کلی  دولتی  ها و مؤسسات شرکت
هـا،   شـرکت   و تمـامی   اسـت   ذکـر نـام    بر آنها مسـتلزم   عمومی  مقررات
ـ   قـانون ) 22(  تبصـره ) د(مذکور در بنـد    ها و نهادهاي سازمان   دوم  هبرنام
هـا و   در گـزارش   بیگانه  هاي و واژه  کلمات  کار بردن  موظفند از به  توسعه

  کننـد و همچنـین    خـودداري   رسـمی   هاي ها، مصاحبه ، سخنرانی مکاتبات
  هـاي  از بخـش   اعـم   داخلـی   تولیدات  هکلی  ها بر روي واژه  از این  استفاده
  . است  شود ممنوع می  کشور عرضه  در داخل  که  و غیردولتی  دولتی

  و ضوابط  اصول  باید بر اساس  فارسی  و ادب  زبان  ـ  فرهنگستان1  تبصره 
کـاربرد    کـه   ییهـا   واژه  مورد نیاز با اولویـت   هاي واژه  خود براي  مصوب
  سـازي  و یا واژه  گزینی واژه  مراکز علمی  دارند راساً یا با همکاري  عمومی

ارشاد و   کمیسیون  خود را به  هاي فعالیت  یکبار گزارش  ماه  کند و هر شش
  هـاي  ونمـورد سـایر کمیسـی     و حسب  جمعی ارتباط  و وسایل  هنر اسالمی

  .نماید  تقدیم  اسالمی  شوراي  مجلس
  معـادل   وضـع   فارسـی   و ادب   زبان  فرهنگستان  که  ییها  ـ  واژه2  تبصره 

  فارسـی   ههنوز واژ  که  داند و نیز کلماتی نمی  آنها ضروري  را براي  فارسی

                                                
 مجلس شوراي اسالمی   14/9/1375مصوب مورخ  -1

 



 ٤٥                                                 قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

 

  ایـن   از شـمول   ،اسـت   نرسیده  تصویب  به  فرهنگستان  آنها از سوي  معادل
  .هستند  مستثنی  قانون

  آموزشـی   يها دستگاهو   پزشکی  و علوم  علوم  هاي ـ  فرهنگستان3  تبصره 
مکلفنـد در    و فرهنگـی   علمی  هاي و دیگر سازمان ها دانشگاه،  و پژوهشی

  پیشـنهادي   هاي کنند و واژه  اقدام  تخصصی  سازي و واژه  گزینی  واژه  هزمین
  .برسانند  فارسی  و ادب  زبان  نگستانفره  تصویب  خود را به

ـ   فارسـی   و ادب  زبـان   فرهنگسـتان   کـه   در مواردي  ـ 4  تبصره   هدر زمین
و مراکـز   هـا  دستگاه  خواستار همکاري  تخصصی  سازي و واژه  گزینی واژه

و مراکز موظفند با  ها دستگاه  باشد، این  و فرهنگی  ، صنعتی ، آموزشی علمی
  .کنند  کاريهم  فرهنگستان

  و تجـاري   و خـدماتی   تولیدي  ها و اماکن ها، کارگاه ـ  کارخانه5  تبصره 
و   تولیـدات   اسـامی   قانون  این  ابالغ  از تاریخ  دو سال  مدت  موظفند ظرف

  غیربیگانـه   هـاي  هـا و واژه  نـام   خود را به  اماکن  نام  سال  یک  مدت  ظرف
  .برگردانند

  هـا و سـایر مطبوعـات    و نشر، روزنامه  ها، مراکز طبع ـ  چاپخانه6  تبصره 
و   فرهنگ  ، وزارت تخلف  هستند و در صورت  قانون  این  رعایت  به  مکلف

با آنها رفتـار    قانون  همین  هشتم  تبصره  مطابق  است  موظف  ارشاد اسالمی
  .کند

  بـه از   اسـت   موظـف   ایـران   اسـالمی   جمهوري  يصداوسیماـ  7  تبصره 
  زبان  دستوري  کند و ضوابط  خودداري  بیگانه  نوسأنام  هاي واژه  کارگیري

  اسـالمی   جمهـوري   يصداوسـیما   نماید، سازمان  معیار را رعایت  فارسی
  مصـوب   هاي موظفند واژه  واحده  مذکور در ماده  يها دستگاه  هو کلی  ایران

کـار    مـوارد بـه    در تمامی  الغاز اب  را پس  فارسی  و ادب  زبان  فرهنگستان
  .ببرند
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  و پیشـه   مراکز کسب  کاالها و صاحبان  کنندگان ـ تولید و توزیع 8  تبصره 
  زیـر محکـوم    هـاي  مجـازات   به  ترتیب  به  قانون  از این  تخلف  در صورت
  :خواهند شد

   وارشاد اسالمی  فرهنگ  وزارت  توسط  ـ  اخطار کتبی  الف 
  از اعـالم   پـس   و عنـاوین   ها و تغییر اسامی و نشانه  عالیم  ـ  تعویض   ب 

  يهـا  دسـتگاه کشـور یـا     وزارت  توسط  و ارشاد اسالمی  فرهنگ  وزارت
  . متخلف  هبا هزین  ربط ذي

  کار  محل  موقت  ـ  تعطیل  ج 
  کار  هد ـ  لغو پروان 
  بـه   ز عالیـم ا  و استفاده  از نصب  است  موظف  انتظامی  ـ  نیروي9  تبصره 

  .نماید  جلوگیري  و صنوف  مراکز تولید، توزیع  توسط  بیگانه  و خط  زبان
از   پـس   دو مـاه   مـدت   ظـرف   قـانون   ایـن   اجرایی  هنام ـ  آیین10  تبصره 

  وزیـران  هیـأت   تصـویب   بـه   دولت  فرهنگی  با پیشنهاد کمیسیون  تصویب
  .خواهد رسید

                        
       نوري  اکبر ناطق علی                         
  اسالمی  شوراي  مجلس  رئیس                  
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  ، اسامی  کارگیري به  ممنوعیت  قانون  اجرایی  نامه آیین

  1 بیگانه  و اصطالحات  عناوین
  

  نامـه  آیین  در این  شده  استفاده  هاي و واژه  ، اصطالحات تعاریف  -1  ماده 
  :باشد زیر می  شرح  به
  و اصطالحات  ، عناوین اسامی  کارگیري  به  ممنوعیت  قانون:   قانون -  الف 

  1375  مصوب  بیگانه
   فارسی  و ادب  زبان  فرهنگستان:   فرهنگستان -  ب 
  معین  یا جاي  معین  شخص  نامیدن  براي  که  است  اسمی:   خاص  اسم -  ج 

  .رود کار می  به  یا چیز معین
  هـاي  صـورت   یا بـه   نوشتاري  هاي نشریه:   عاتو سایر مطبو  روزنامه -د  

  ، در زمینـه  ردیـف   و شـماره   و تـاریخ   ثابت  با نام  مستقیم طور به  دیگر که
انتشـار    مجاز بـه  22/12/1364  مصوب  مطبوعات  قانون  براساس  گوناگون

  .باشند می
ـ    کـه   رسمی  هاي ها و نامه گزارش:  مکاتبات ها و گزارش -اه    ايبـا امض

  .شوند می  ارسال  در قانون  مندرج  يها دستگاه  نمسؤوال
  قـواي   روسـاي   هو مصـاحب   انیسـخنر :  رسـمی   هو مصاحب  سخنرانی -و 

کشـور و    عـالی   دیـوان   سـاي ؤجمهور، ر رییس  ، معاونان ، وزیران گانه  سه
  شـوراي   مجلـس   کشـور، نماینـدگان    کـل   ، دادستان اداري  عدالت  دیوان
  و فرمانـدهان   و ارتش  پاسداران  سپاه  مشترك  ستادهاي  ، فرماندهان میاسال

  نیروي  هو فرماند  ارتش  هگان سه  و نیروهاي  پاسداران  سپاه  هپنجگان  نیروهاي
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،  عـالی   آموزش  هاي ها و مؤسسه دانشگاه  سايؤ، ر وزیران  ، معاونان انتظامی
  . و افراد همتراز آنان  دولتی  يها سازمان  کل  و مدیران  سا، معاونانؤر
  هاي کشور و سازمان  و قضایی  ، اجرایی قانونگذاري  هاي دستگاه  -2  ماده 

  هـاي  و شـرکت   یا تابعـه   ، وابسته زیر پوشش  هاي شرکت آنها و  به  وابسته
زیر   نحوي  به  که  دولتی  مدیریت  یا داراي  شده  یا مصادره  شده  ، ملی دولتی

  شوند و یـا بـه   می  اداره  دولتی  هاي ها یا سازمان از وزارتخانه  یکی  ششپو
ـ  می  کشور استفاده  کل  عمومی  هاز انحاء از بودج  نحوي از   متیکنند یا قس
  شـمول   که  ییها  ها و شرکت کند و مؤسسه می  مینأت  را دولت  آنان  بودجه

  جمهوري  يصداوسیما  سازمان مانند  است  ذکر نام  بر آنها مستلزم  مقررات
  صـنایع   و نوسازي  گسترش  ، سازمان ایران  نفت  ملی  ، شرکت ایران  اسالمی

  هواپیمایی  ، شرکت ایران  مخابرات  ، شرکت ایران  ملی  صنایع  ، سازمان ایران
  هـا و نهادهـاي   ها و مؤسسـه  شهرداري  و همچنین  ایران  اسالمی  جمهوري

  ، مشـمول  عمـومی   محاسـبات   قانون) 5(  ماده  ذیل  تبصره  موضوع  عمومی
  .باشند می  نامه آیین  و این  قانون

  ایـن ) 2(  ماده  موضوع  هاي و دستگاه) 1( مذکور در ماده  مقامات  -3  ماده 
،  نگاري ، نامه نویسی را در گزارش  بیگانه  هاي و واژه  موظفند الفاظ  نامه آیین

  .کار نبرند  به  رسمی  هاي و مصاحبه  سخنرانی
  متعلـق   هاي از واژه  بعضی  و همچنین  عربی  از کلمات  دسته  آن  - 4  ماده 

  جزیی  اکنون و هم  یافته  رواج  فارسی  از دیرباز در زبان  ها که سایر زبان  به
از   برگرفته  عربی  ها و اصطالحات شود یا واژه می  محسوب  فارسی  از زبان

  خوانی  معیار هم  فارسی  زبان  با بافت  که  اسالمی  و فرهنگ  و معارف  متون
  .شود نمی  تلقی  بیگانه  هباشد، واژ  داشته  و تناسب

  بـراي ) 2(  مـاده   موضوع  هاي دستگاه  که  ییها  و آگهی  مکاتبات  -5  ماده 
  . است  خارج  نامه آیین  این  کنند از شمول می  تهیه  ایرانییرغ  مخاطبان
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  خـاص   هـاي  از زبـان   یکی  به  فارسی  بر زبان  عالوه  که  افرادي  -6  ماده 
ـ   اساسی  در قانون  شده  شناخته  دینی  هاي اقلیت و   محلـی   هـاي  ا گـویش ی
  گوینـد، مجازنـد از اسـامی    مـی   سخن  ایران  مناطق  در بعضی  رایج  قومی
ها و  و مؤسسه  محصوالت  مگذاريدر نا  یا گویش  زبان  آن  به  متعلق  خاص
  .کنند  استفاده  مناطق  خود در همان  به  مربوط  اماکن

  دیگـر بـه    کشـورهاي   ساخت  محصوالت  خاص  هاي نام  تبدیل  -7  ماده 
  نـوع   ایـن   کـه   هـایی  مؤسسـه   و تغییر اسـامی   نیست  الزامی  فارسی  زبان

  .ندارد  کنند ضرورت می  را عرضه  محصوالت
که در سایر کشورها محصوالتی با نام تجاري خـاص   یمؤسسات  :تبصره 

تواننـد در ثبـت    گذاري در ایران، مـی  نمایند، در صورت سرمایه تولید می
پذیر و عرضه محصوالت تولیدشده در ایـران، بـا رعایـت     شرکت سرمایه

گـذار و نـام    سایر قوانین و مقررات مربوط، از نام شرکت خارجی سرمایه
خاص محصوالت یاد شده استفاده نمایند و تفـاوت و محـدودیتی   تجاري 

  1.براي تبلیغات اینگونه محصوالت با موارد مشابه داخلی نخواهد بود

  کشـور توزیـع    در داخل  که  بر این  ، مشروط صادراتی  کاالهاي  - 8  ماده
  . است  خارج  نامه آیین  و این  قانون  نشود، از شمول

  موضوع  ها یا سخنان در نوشته  که  بیگانه  الفاظ  شامل  هاي عبارت  -9  ماده 
  یـا بیـان    قـول   در نقـل   امانـت   رعایـت   لحـاظ   بـه   نامه آیین  و این  قانون

  ذکر آنها ضرورت  و آموزشی  و اجتماعی  تاریخی  و مقتضیات  خصوصیات
  .هستند  مستثنی  نامه آیین  و این  قانون  دارد از شمول

  موظفند بـه   نامه آیین  این) 2(  مذکور در ماده  اصلی  هاي دستگاه  -10  ماده 
  شـوراي   بـا تشـکیل    نامه آیین  و این  قانون  اجراي  براي  سازي منظور زمینه

،  دسـتگاه   آن  مقـام   باالترین  هنمایند  ریاست  به  فارسی  زبان  و ترویج  حفظ
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  و اعـالم   شناسـایی   بـه   نسـبت   بـا فرهنگسـتان    و ارتباط  هماهنگی  ضمن
رود  کار می  به  آن  به  وابسته  و واحدهاي  دستگاه  در آن  که  بیگانه  هاي واژه

  تـرویج   هـاي  راه  و یـافتن   فرهنگسـتان   بـه   آن  فارسـی   و پیشنهاد معـادل 
خـود    متبوع  در دستگاه  فرهنگستان  توسط  شده  تصویب  فارسی  هاي معادل
  .کنند  اقدام

بـا ایجـاد     اسـت   موظف  ایران  اسالمی  جمهوري  يصداوسیما  -11  ماده 
  اجـراي   بـراي   سـازي  زمینـه   خود ضمن  فعلی  در تشکیالت  واحد مناسب

ـ   هـاي  واژه  کارگیري از به  با جدیت  نامه آیین  و این  قانون   بیگانـه   نوسأنام
  هـاي  برنامـه   هدر کلی معیار را  فارسی  دستور زبان  کند و ضوابط  خودداري

  اسـت   ملـزم   ایـران   اسـالمی   جمهـوري   يصداوسیمانماید،   خود رعایت
  در تمامی  از ابالغ  را پس  فارسی  و ادب  زبان  فرهنگستان  مصوب  هاي واژه

  .کار برد  موارد به
ا، ه کارگاه  به  که  نامه آیین  این) 2(  در ماده  یاد شده  هاي دستگاه  -12  ماده 

ـ   و خدماتی  و تجاري  تولیدي  ها، اماکن کارخانه ـ  تأسـیس   هپروان   هو پروان
  دهند موظفند پـیش  می  فعالیت  تولید و ادامه  هیا اجاز  برداري یا بهره  کسب

کننـد تـا     ابالغ  متقاضیان  به  فعالیت  هتولید و ادام  هو اجاز  از صدور پروانه
  اقـدام   فارسی  نام  خود و گزینش  حصوالتیا م  مؤسسه  تغییر نام  به  نسبت
  .کنند

  بین(جدید آنها   در کنار نام  ها و محصوالت مکان  قبلی  ذکر نام  -  تبصره 
  . مجاز است  دو سال  حداکثر تامدت)  دو کمان

را   موظفند مفاد قانون  زبان فارسی  هاي ها و نشریه روزنامه  هکلی  -13  ماده 
در مـورد    است  بدیهی. کنند  ها رعایت آگهی  ود از جملهخ  مطالب  هدر کلی
  خـارجی   زبـان   باید به  که  المللی بین  هاي مانند مناقصه  خارجی  هاي آگهی
  .خواهند کرد  اقدام  مربوط  مقررات  و نشر شوند، طبق  چاپ
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ـ   منحصـراً بـه    که  ییها  ها یا نشانه از تابلو یانوشته  استفاده  -14  ماده    طخ
.  اسـت   ممنـوع   المللی بین  هاي نشانه  استثناي  باشد به  شده  تنظیم  غیرفارسی

  از آنهـا جلـوگیري    اسـتفاده   هو ادام  از نصب  است  موظف  انتظامی  نیروي
  .کند

هـا و   نویسـی اسـامی، عنـوان    استفاده از خط بیگانه براي معـادل :  تبصره
بنـدي کاالهـا، امـاکن،     بستههاي فارسی بر روي تولیدات داخلی،  عبارت

هـا، تابلوهـاي تبلیغـاتی وسـردر      هرگونه اعالن، اوراق تبلیغـاتی، آگهـی  
ها، خودروها و دیگر موارد، براي معرفی و یا بیـان کـاربري کـاال و     مغازه

خدمات، تنها در صورتی مجاز است که انـدازه خـط بیگانـه بـه لحـاظ      
  1.خط فارسی باشد) 3/1(تناسب، یک سوم 

و   مؤسسـه   صـاحب   میـان   نام  یک  بودن  بر سر فارسی  چنانچه  -15  ماده 
  فرهنگسـتان   تشـخیص   نظر پدید آیـد، مرجـع   اختالف  مجري  يها دستگاه

خواهد   نظر خود را اعالم  مجري  هاي دستگاه  درخواست  به  خواهد بود که
  .کرد

،  استعالم  وصول  از تاریخ  ماه  سه  ظرف  است  موظف  فرهنگستان  -  تبصره 
نظـر    اعـالم   فرهنگسـتان   که  تا زمانی  نماید در هر حال  نظر خود را اعالم

  .نخواهد شد  اعمال  قانون) 8(  تبصره  موضوع  هاي مجازات  است  نکرده
  هیـا مشـاهد    اطالع  در صورت  وارشاد اسالمی  فرهنگ  وزارت  -16  ماده 

  متخلـف   بـه   اخطاریـه   طی  نامه آیین  این) 14(و ) 12(د موااز مفاد   تخلف
  کنـد تـا رفـع    مـی   تعیین  روز مهلت 15،  مورد یا موارد تخلف  بیان  ضمن
  نشـده   رفع  مذکور، تخلف  مدت  از پایان  پس  گیرد چنانچه  صورت  تخلف

  تعـویض   به  نماید تا نسبت می  اعالم  محل  انتظامی  هحوز  را به  باشد مراتب
در . آیـد   عمـل   بـه   الزم  اقدامتغییر اسامی، عناوین و یا نوشتار و ها  نشانه
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  اعمـال   بـراي   قضـایی   مراجـع   از طریـق   مراتـب   تکرار تخلـف   صورت
  .خواهد شد  منعکس  قانون) 8(  تبصره) د(و )  ج(بند   هاي مجازات

 موظفنـد بـا    انتظامی  و نیروي  و ارشاد اسالمی  فرهنگ  وزارت  -17  ماده 
  .نماید  اقدام  نامه آیین  و این  قانون  اجراي  براي  واحد متناسب  اختصاص

  جمهوري  يصداوسیما  ، سازمان وارشاد اسالمی  فرهنگ  وزارت -18  ماده 
  هـاي  و سـایر سـازمان    فارسـی   و ادب  زبـان   و فرهنگستان  ایران  اسالمی

  هـاي  زمینـه   جمعی  رتباطا  وسایل  از طریق  نحو مقتضی  موظفند به  ربط ذي
  .کنند  را فراهم  نامه آیین  و این  قانون  اجراي  ، فرهنگی اجتماعی

  
  

       حسن حبیبی                      
  جمهور   یسئر  اول  معاون                      



 ٥٣                                                 قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

 

  
،  اسامی  کارگیري به  منع  قانون  اجرایی  دستورالعمل

در   آن  اجرایی  نامه آیینو   بیگانه  و اصطالحات  عناوین
  و تصاویر در تابلوهاي  از حروف  استفاده  مورد چگونگی

  ...و  ها، اماکن ها، فروشگاه سردرمغازه
  »کشور  تبلیغاتی  هاي سازمان  مرکزي  کمیته  و هشتم  بیست  جلسه  مصوب«

  
یـا    پیکـره   از هر نوع  عبارت  دستورالعمل  منظور از تابلو در این:  1  ماده 

، اجـرا و بـر سـردر     طراحـی   شـهرداري   فنی  ضوابط  طبق  که  است  سازه
  آنهـا بـراي    و محوطـه   و اماکن ها ساختمان  عمومی  نماي  ها یا روي مغازه

شود  می  مجزا یا تواماً نصب  صورت  به  و یا محصول  مکان  کاربري  معرفی
  .شود می  اختصار تابلو نامیده  به  دستورالعمل  در این  که

  هـاي  هـا و سـازه   در پیکره  و تصویر مورد استفاده  نوشتاري  متن  :2  ماده 
،  اسـامی   کـارگیري  بـه   منع  قانون  مشمول  دستورالعمل  این 1  ماده  موضوع
  شـوراي   مجلـس  14/9/1375  مورخ  مصوب  بیگانه  و اصطالحات  عناوین
  محتـرم   هیـأت  19/2/1378  مـورخ   مصوب  آن  اجرایی  نامه آیینو   اسالمی
  .باشد می  وزیران

  منـدرج   ضوابط  مشمول  دستورالعمل  این  موضوع  تابلوهاي  هکلی:  3  ماده 
، 13، 12، 11، 10و مواد )  محیطی(  شهري  تبلیغات  اجرایی  در دستورالعمل

  هـاي  کـانون   کـار و فعالیـت    بر نحوه  و نظارت  تأسیس  نامه آیین 15و  14
  يهـا  سـازمان   مرکـزي   کمیته 11/2/1379  مورخ  وبمص  و تبلیغاتی  آگهی

  .باشد کشور می  تبلیغاتی
،  شـهري   تبلیغـات   و صنعت  داخلی  از تولیدات  منظور حمایت  به:  4  ماده 

  شـهري   عمـومی   از فضـاي   اسـتفاده   هاي هزینه  ها موظفند تعرفه شهرداري
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  اوالً تعرفـه   کنند کـه   تنظیم  اي گونه  را به  دستورالعمل  این 1  ماده  موضوع
و ثانیاً   بوده  داخلی  محصوالت  از دو برابر تعرفه  بیش  خارجی  محصوالت

  تبلیغـاتی   تابلوهاي  تعرفه  بین  منطقی  و ابعاد، تناسب  جواري  هم  بر اساس
  .برقرار شود  دستورالعمل  این 1  ماده  موضوع  هاي ها یا پیکره با سازه  شهري

  بـه   ممنوعیـت   قـانون   واحـده   مـاده  8  تبصره»  ب«بند   بر اساس:  5  ماده 
  رعایـت   تشـخیص   مرجـع   بیگانه  و اصطالحات  ، عناوین اسامی  کارگیري

  است  ارشاد اسالمی و  فرهنگ  ، وزارت از آن  و یا تخلف  و مقررات  قوانین
  به  انتظامی  نیرويکشور و   وزارت  ربط ذي  دستگاه  عنوان  ها به و شهرداري

  .باشند مذکور می  مقررات  اجراي  به  موظف  اجرایی  ضابط  عنوان
هسـتند    هـا موظـف   اسـتان   و ارشاد اسالمی  فرهنگ  کل  ادارات:  6  ماده 

  تشکیل  ضمن  دستورالعمل  این  ابالغ  از تاریخ  ماه  یک  مدت  حداکثر ظرف
  مفـاد ایـن    اجراي  به  نسبت  کل  ارهاد  فرهنگی  در معاونت  مناسب  واحدي

و   محـل   یا شـهرداري   زیباسازي  سازمان  را به  و مراتب  اقدام  دستورالعمل
  .کنند  اعالم  استان  انتظامی  نیروي  فرماندهی

و   از قـانون   موارد تخطـی   است  موظف 6  واحد مذکور در ماده:  7  ماده 
  آنرا به  و رونوشت  اعالم  متخلف  به  وزهر 15اخطار   را ابتدا با یک  مقررات

  بـه   برخـورد قـانونی    جهـت   اقدام  عدم  در صورت. کند  ارسال  شهرداري
مـورد    تغییـر و تطبیـق    به  نسبت  طریق  و از آن  اعالم  محل  انتظامی  نیروي
  .کند  اقدام  و مقررات  با قوانین  خالف

  هنگـام   به  است  موظف  شهرداري  ازيزیباس  یا سازمان  شهرداري:  8  ماده 
و  ها فروشگاهجدید یا   یا اماکن ها فروشگاه  تابلو براي  صدور مجوز نصب

را   دسـتورالعمل   خـود را دارنـد مفـاد ایـن      قصد تغییر تابلوي  که  اماکنی
  و اصطالحات  ، عناوین اسامی  خصوصدر  ابهام  کنند و در صورت  عایتر

  .کنند  استعالم  استان  و ارشاد اسالمی  نگفره  کل  از اداره
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در   شـاکی  حقوق  و یا موارد نقض  شکایت  به  منظور رسیدگی  به:  9  ماده 
و ارشـاد    فرهنگ  کل  در ادارات  ، هیأتی دستورالعمل  این  با اجراي  ارتباط

  و بـا شـرکت    استان  و ارشاد اسالمی  فرهنگ  مدیر کل  ریاست  به  اسالمی
  ، نماینـده  اسـتان   و ارشاد اسـالمی   فرهنگ  کل  اداره  تبلیغات  اداره  ؤولمس

  نیاز نماینـده   و در صورت  امور صنفی  مجمع  یا نماینده  بازرگانی  کل  اداره
  تصـمیم و   تشـکیل   منطقـه   و شهرداري  استان  انتظامی  شهر، ناحیه  شوراي

  . االجرا است  و الزم  قطعی  اتخاذ شده
  ایـن   اجـراي   بـر حسـن    نظـارت   یتمسؤول  تبلیغات  کل  اداره:  10  ادهم 

  .دارد  را برعهده  دستورالعمل
  گـزارش   هـر دو مـاه    در پایان  است  موظف  تبلیغات  کل  اداره:  11  ماده 

  و بـه   را تهیه ها استان  و ارشاد اسالمی  فرهنگ  کل  عملکرد خود و ادارات
  يهـا  سـازمان   مرکـزي   کمیتـه   و ریـیس   و تبلیغاتی  اتیامور مطبوع  معاون

  .کند  کشور تقدیم  تبلیغاتی
مذکور بر سـر    نامبرده  يها سازمان  میان  در موارد بروز اختالف:  12  ماده 

  وزارت  تبلیغـات   کـل   ، اداره دسـتورالعمل   اجرا یا تفسیر مفـاد ایـن    هنحو
  .باشد می  اختالف  حل  به  رسیدگی  مرجع  و ارشاد اسالمی  فرهنگ

  مــورخ  و هشــتم  بیســت  در جلســه  مــاده 12در   دســتورالعمل  ایــن  
شـد و از    کشـور تصـویب    تبلیغاتی  يها سازمان  مرکزي  کمیته 1/4/1382

  .شود مغایر لغو می  مقررات  ، کلیه ابالغ  تاریخ
  

   سید محمد صحفی          
  کشور  تبلیغاتی  هاي سازمان  مرکزي  کمیته  رییس          

   و تبلیغاتی  امور مطبوعاتی  و معاون          
   و ارشاد اسالمی  فرهنگ  وزارت          



 قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور ٥٦

 

  
عدم صدور مجوز نام خارجی و  نامه درخصوص تصویب

  ها ها و فروشگاه التین مغازه
  
نظر به آنکه  26/3/1361بنا به تصمیم هیأت وزیران در جلسه مورخ  

ها با استقالل فرهنگی و  ها و شرکت روشگاهها، ف از مغازه  اي اسامی پاره
ها و  ایران منطبق نیست، لذا وزارتخانه شئونات جمهوري اسالمی

هاي دولتی مسئول در این زمینه موظفند از صدور  مؤسسات و سازمان
مجوز و یا هرگونه اقدامی که موجب رسمیت یافتن نام خارجی و التین 

  .گردد، احتراز نمایند ور میهاي مزب ها و شرکت ها و فروشگاه مغازه
  

  میرحسین موسوي                           
  وزیر نخست                        
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  ها و اماکن عمومی و مؤسسات  نامگذاري خیابان  سیاست

  »شوراي عالی انقالب فرهنگی 4/11/67نهمین جلسه مورخ  و مصوب یکصدوهفتاد«
داشت، درمان و آموزش وزارت به -وزارت فرهنگ و آموزش عالی: دستگاه اجرا کننده(

  )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -وزارت آموزش و پرورش -وزارت کشور -پزشکی
  

 اولفصل 

شهرهاي جمهوري اسالمی ایران ظاهراً و باطناً باید هر یک نمایانگر  
تاریخ و جغرافیاي تمدن اسالمی باشند و لذا مسئوالن نامگذاري باید 

گ فرهنگی و ادبی و علمی درتاریخ هاي بزر المقدور از نام شخصیت حتی
تمدن اسالمی و همچنین از نام شهرها و اماکن مشهور در این تمدن 

ها و شهرها و اماکن باید در درجه اول مربوط  این شخصیت. استفاده کنند
دوم مربوط به تاریخ و جغرافیاي به تاریخ و جغرافیاي ایران و در درجه 

ها اجماالً عبارت  راستا توصیهدر این . سایر کشورهاي اسالمی باشد
  :خواهد بود از

  .در هنگام نامگذاري تناسب اسم و مسمی رعایت شود -1
اخالقی و ها و اسامی مناسبی که باعث انبساط خاطر و تلطیف  از نام -2

  .گردد، استفاده شود عاطفی مردم می
) غیر از علماء و دانشمندان(هاي سیاسی و مردمی هم  از نام شخصیت -3

  .توان استفاده کرد مواردي می در
به منظور ایجاد پیوندهاي سیاسی و فرهنگی با کشورهاي دیگر  -4

از نام توان در نامگذاري اماکن با نظر وزارت امور خارجه  می
هاي سیاسی و مردمی خارجی یا اسامی اماکن خارجی استفاده  شخصیت

  .کرد
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اید از و مراکز کار و پیشه خصوصی بها  ها و شرکت مغازه -5
گذاشتن اسامی خارجی جداً خودداري کنند، مگر در مواردي که 
این اسامی به منظور ایجاد پیوندهاي فرهنگی و علمی و سیاسی 

  .انتخاب شده باشد
مسمی و نامتناسب موجود نیز الزم است  هاي بی در مورد تغییر نام -6

  .بیندهایی را تدارك ب شورایی که در فصل دوم معرفی خواهد شد برنامه
  

 فصل دوم 

هاي اجرایی و  نامه به منظور اجراي سیاست نامگذاري کشور و تهیه آیین 
ها و شهرهاي  همچنین ایجاد هماهنگی میان کلیه مراکز نامگذاري در استان

کشور شورایی مرکزي زیرنظر شوراي عالی انقالب فرهنگی با ترکیب زیر 
  :شرح تشکیل شود و وظایف بدین

  :نامگذاري مرکب خواهد بود ازشوراي مرکزي  -یک
وزیر و نماینده هر یک از وزراي عضو شوراي عالی  نماینده نخست -1

این نمایندگان باید به مسایل (انقالب فرهنگی و نماینده وزیر کشور 
فرهنگی و اجتماعی و همچنین به تاریخ و جغرافیاي اسالمی آشنایی داشته 

به کار برده  ی که باید در آنو به ارزش و قدر و اهمیت نامگذاري و ذوق
  .)ود آگاه باشندش
سرپرست سازمان میراث فرهنگی کشور که ریاست شورا را نیز بر  -2

  .عهده خواهد داشت
ادبی  هاي نظر در زمینه هاي فرهنگی کشور، صاحب دو تن از شخصیت -3

و تاریخی و جغرافیاي اسالمی که از سوي شوراي عالی انقالب فرهنگی 
مدت عضویت ایشان سه سال و انتخاب مجدد . (ند شدانتخاب خواه

  .)ایشان نیز بالمانع خواهد بود
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هاي شوراي عالی انقالب  شوراي مرکزي نامگذاري براساس توصیه -دو
هاي اجرایی را  نامه هاي نامگذاري و آیین سیاست) در فصل یک(فرهنگی 

 در هنگام نامگذاري اماکن و مراکز و. تهیه و تصویب خواهد کرد
  :مؤسسات زیر، الزم است که از مصوبات شوراي عالی پیروي شود

ها،  ها و بخش ها و شهرستان ها، مراکز استان، بندرها و جزیره استان
ها و مؤسسات  هاي بزرگ، دانشگاه ها و بازارها و کوچه ها، خیابان راه بزرگ

ها، مؤسسات تحقیقاتی و مجامع علمی  آموزش عالی، مدارس و مهدکودك
ها و مراکز بهداشتی و درمانی،  هنگی، تاالرهاي عمومی، بیمارستانو فر

ها  ها و فرودگاه ها و ترمینال ها و میدان سینماها ون مراکز تفریحی و پارك
ها و مراکز  هاي بزرگ، بانک ها، کارخانه آهن و پاالیشگاه هاي راه و ایستگاه

  .ها و باشگاه ورزشی
ها و ضوابط  است که سیاستشوراي مرکزي پس از تشکیل موظف  -سه

ماه تهیه و به ستادهاي  6در ظرف هاي الزم را براي نامگذاري  نامه و آیین
  .ها ابالغ نماید ها و ارگان اجرایی و مراجع ذیربط در وزارتخانه
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 مفصل پنج:  

  
   مربـوط بـه   هـاي   قوانین و مقررات مربوط به نحـوه درج آگهـی

  مسکن و زمین 

  فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسـکونی بـراي   قانون منع
  امر مسکن 

 اجرایی قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري  نامه آیین
  مسکونی براي امر مسکن 

  الیحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهاي مسکونی  
 اجرایــی قــانون حمایــت از پــیش خریــداران واحــدهاي   نامــه آیــین

  مسکونی 
    اجرایـی قـانون    نامـه  آیـین  8اصالحیه دستورالعمل موضـوع مـاده

  حمایت از پیش خریداران مسکن 
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قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري 

تعاونی مسکن و هاي  سکن به شرکتممسکونی براي امر 
  1خاص حقیقی و حقوقیشسایر ا

  

اگذاري و نقـل و  این قانون هرگونه و ناالجراء شد از تاریخ الزم -1ماده   
تعـاونی مسـکن   هاي  انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت

هـاي   تعاونی مسکن کارمنـدي و کـارگري و تعـاونی   هاي  اعم از شرکت
امـر مسـکن در داخـل    مسکن کارکنان نیروهاي نظامی و انتظـامی بـراي   

و شهرهاي جدیـد موکـول بـه اخـذ     ها  شهرك ،شهرها) قانونی(محدوده 
بنی بر نداشتن کاربري معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسـب  گواهی م

با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجـع مـذکور در مـواد    
  .باشد می این قانون) 4(و ) 3(
ضوابط ساختمانی و بالمـانع بـودن نقـل و انتقـال یـا       ،کاربري -3ماده   

سکن و اشـخاص  تعاونی مهاي  واگذاري زمین براي امر مسکن به شرکت
شـهرها بایـد از طریـق    ) قـانونی (حقیقی و حقوقی در داخـل محـدوده   

طور کتبـی   مصوب توسعه شهري بههاي  شهرداري مربوط و براساس طرح
  .اعالم و گواهی شده باشد

تعـاونی  هـاي   هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمین بـه شـرکت   -4ماده 
ر خـارج محـدوده   کن دمسمسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی براي امر 

شهرها اعم از داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده ) قانونی(
یی کـه طبـق مقـررات و براسـاس     هـا  مصوب شهرهاي جدید و شـهرك 

  .باشد می ممنوع ،شوند می مصوب احداث شده یاهاي  طرح

                                                
  مجلس شوراي اسالمی  6/5/1381مصوب  -1
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مصوب هاي  احراز وقوع زمین موردنظر در داخل شهرهاي جدید و شهرك
هـاي   وابط ساختمانی با برنامـه ضکور از نظر کاربري و و تناسب زمین مذ

  .باشد می متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازي استان
زیر را در مـورد  هاي  ییدیهأارات ثبت اسناد و امالك موظفند تاد -5ماده   

انجام قانونی مراحل تفکیک بـه  و تفکیک اراضی و امالك هاي  تهیه نقشه
  :شرح زیر اخذ نمایند

شهر و حـریم  ) قانونی(تفکیک اراضی و امالك در داخل محدوده  –لف ا
هاي جامع و هادي شهري از شـهرداري   شهر از نظر رعایت مصوبات طرح

  .مربوط
تفکیک اراضی و امالك واقع در خـارج از حـریم شـهرها از نظـر      –ب 

اي و در صورت عدم تهیه  هاي جامع ناحیه رعایت کاربري و ضوابط طرح
مربـوط بـه    نامـه  آیـین وابط ضناحیه مورد نظر از نظر رعایت طرح براي 

استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و 
از  ،و اصـالحات بعـدي آن  ) هیات وزیـران  1355مصوب (حریم شهرها 

  .هرسازي استانشسازمان مسکن و 
هـاي مربـوط    شهیید نقأدر داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و ت –تبصره 

  .بنیاد مسکن انقالب اسالمی است
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است به کلیـه جرائـد و    -9ماده   

ها ابالغ نماید قبل از درج هرنوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط بـا   سایر رسانه
مجوزهاي صادر شده توسط مراجع موضوع ماده  ،تفکیک و فروش اراضی

دهنـده درخواسـت و در صـورت     رد از آگهیاین قانون را حسب مو) 5(
سازمان مسکن (نظر وزارت مسکن و شهرسازي  ،مدارك مذکور ارایهعدم 

را درخصوص بالمانع بودن تفکیک و عرضـه  ) مربوط انو شهرسازي است
  .زمین اخذ نمایند
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ـ     تبصـره در جلسـه علنـی روز     کقانون فوق مشتمل بر یازده مـاده و ی
یکهزار و سیصـد و هشـتاد و یـک مجلـس      یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه

یید شوراي نگهبـان  أبه ت 16/5/1381شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 
  .رسیده است

  
  مهدي کروبی      

 یس مجلس شوراي اسالمیئر               
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اجرایی قانون منع فروش و واگذاري اراضی  نامه آیین

هاي  فاقد کاربري مسکونی براي امر مسکن به شرکت
  1قی و حقوقیینی مسکن و سایر اشخاص حقتعاو

  

شـهرك   ،و حریم شهر) قانونی( همحدود ،نامه آیینر اجراي این د -1ماده 
و هــا  مســکونی و شــهر جدیــد و محــدوده روســتا عبــارت از محــدوده

مصوب جـامع و تفصـیلی و هـادي    هاي  باشند که در طرح می ییها حریم
وسـتایی بـه تصـویب    ایجاد شهرك و شهر جدید و طرح هادي ر ،شهرها

  .سیده باشندر ربط ذيمراجع قانونی 
 ،قـانون ) 1(منظور از نداشتن کـاربري معـارض موضـوع مـاده      -2ماده 

ـ طبـق  ) قـانونی (برخورداري از کاربري مسکونی در محدوده  هـاي   رحط
 و شـهرهاي جدیـد  ها  شهركهاي  تفصیلی و هادي و طرح ،مصوب جامع

  .باشد می
ماننـد لـزوم اسـتعالم و نظـایر آن در      نامه آیینکلیه مقررات این  -3ماده 

قـی و حقـوقی اعـم از    یبراي کلیه اشخاص حق ،استفاده مسکونی از زمین
عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهاي  ،خصوصی

  .االجرا ست و اوقاف الزم یبالانق
براي امر  تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربري مسکونی، واگذاري -4ماده 

دولتی و عمومی و وابسته به آنهـا اعـم از   هاي  مسکن توسط تمام دستگاه
و هـا   شـهرداري  ،نیروهـاي نظـامی و انتظـامی   ، هـا  سازمان ،ها وزارتخانه

ـ    ،دولتـی هـاي   شرکت سسـات عمـومی   ؤو م یبنیادهـا و نهادهـاي انقالب
 ،کند می غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به واگذاري اراضی اقدام

                                                
 ت وزیرانأهی 6/3/1383مصوب مورخ  -1
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تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخـل یـا خـارج شـهرها     
  .ممنوع است مطلقاً
هرگونه واگـذاري اراضـی در داخـل منـاطق چهارگانـه تحـت        -5ماده 

  .مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است
هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربري مسـکونی مشـروط بـه     -6ماده 

مه کتبی ضمن سند انتقـال در دفـاتر اسـناد رسـمی توسـط      تسلیم اقرارنا
از کاربري غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن  طالعدایر بر ا ،الیه قلتمن

  .مسکن در آن خواهد بود
) 6(اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقـرر در مـاده   هاي  کاربري -7ماده 
غییـر توسـط   قابـل ت  ،گیرنـد  مـی  مورد نقـل و انتقـال قـرار    نامه آییناین 

الیحـه قـانونی واگـذاري و احیـاي اراضـی در      ) 5(مـاده  هاي  کمیسیون
و مراجـع تصـویب    - 1359مصـوب   -حکومت جمهوري اسالمی ایران 

طرح هادي و تغییـرات بعـدي آنهـا نبـوده و قبـول تقاضـاهاي متضـمن        
و هـا   شـهرداري  ،مربوطهاي  درخواست تغییر کاربري آنها توسط دبیرخانه

و مراجـع مـذکور   ها  طرح این تقاضا در جلسات کمیسیون سایر اعضاء و
  .ممنوع است

مجاز به واگـذاري زمـین بـراي امـر      هایی که قانوناً هکلیه دستگا -8ماده 
تـاریخ و   ،موظفنـد شـماره   ،باشند می مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی

متن پاسخ استعالم دریافت شـده از مراجـع مقـرر در قـانون را دایـر بـر       
ي زمین مورد واگذاري از کاربري مسکونی و ضوابط و مقررات برخوردار

  .طور کتبی نمایند به ،کنندگان متناسب با تعداد استفاده
وابط و مقررات ساختمانی آن ضکنندگان کاربري زمین و  المعاست -9ماده 

لفند نقشه موقعیت زمین در مقیاس مناسب طبق سـند مالکیـت نشـانی    کم
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ظهـارنظر توسـط مرجـع مـورد اسـتعالم را      زمین و سایر مشخصاتی که ا
  .نماید به مراجع مورد استعالم مربوط ارایه دهند می هیلست

مراجع مورد استعالم مکلفند ظرف ده روز پس از وصـول نامـه    -10ماده 
دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع واگذارکننده زمین نسبت به صدور پاسـخ  

  .استعالم اقدام نمایند
مکلفنـد   همراجع استعالم شـوند  ،ل نبودن مداركدر صورت کام –تبصره 

کسـري مـدارك را بـه دسـتگاه      ،ظرف پنج روز از تاریخ وصول استعالم
  .کننده اعالم نمایند استعالم

و امالك واقـع  ها  مورد زمین مسکن و شهرسازي درهاي  سازمان -11ماده 
در داخل محـدوده  ها  و شهرهاي جدید و شهرداريها  در محدوده شهرك

اجرایـی  هاي  قشهندریافت شده را براساس مصوبات و هاي  استعالم ،شهر
در مـورد  . تفصـیلی و هـادي آنهـا پاسـخ خواهنـد داد      ،جـامع هاي  طرح

تفصیلی و وقـوع  هاي  در صورت فقدان طرح ،شهرهاي داراي طرح جامع
یی کـه موقعیـت کلـی آنهـا بـراي      هـا  تقریبی زمین در مجـاورت زمـین  

براسـاس   ،انـد  بینـی گردیـده   تی شهرها پـیش عمومی و خدماهاي  کاربري
  .مصوبات شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران عمل خواهد شد

و یـا در  هـا   در صورت وجود یا دایر شدن شهرداري در شهرك –تبصره 
الم موضوع این مـاده  عپاسخگویی به است ،تمام یا بخشی از هر شهر جدید

  .یدمزبور به انجام خواهد رسهاي  يردارتوسط شه
در نوع نقل و انتقال اراضی براي امر مسـکن اعـم از رسـمی و     -12ماده 

عادي در داخل محدوده روستاها منوط بـه اسـتعالم از دهیـاري مربـوط     
براساس طرح هادي مصوب با همکاري بنیاد مسکن انقالب اسـالمی و در  

از بنیاد مسکن انقالب اسالمی محل خواهـد   ،صورت عدم تشکیل دهیاري
با همکاري بنیاد یاد شده حسب مورد در صـورت وجـود   ها  یاريده .بود
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طرح هادي روستایی براساس طرح مصوب مـذکور و در صـورت عـدم    
کـاربري و ضـوابط سـاختمانی     ،هادي طبق عرف محـل هاي  وجود طرح

  .مربوط را اعالم خواهند نمود
هـاي   موظفند اسـتعالم ها  مسکن و شهرسازي استانهاي  سازمان -13ماده 

ـ افت شده از ادارات ثبت اسناد و امالك در مورد نقدری تفکیـک  هـاي   هش
را از ) به جـز روسـتاها  (ك واقع در خارج از حریم شهرها اراضی و امال

و در صورت عدم اي  جامع ناحیههاي  بري و ضوابط طرحرنظر رعایت کا
مربـوط بـه    نامه آیینتهیه طرح براي ناحیه موردنظر از نظر رعایت ضوابط 

از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و  استفاده
  .و اصالحات بعدي آن پاسخ دهندها  حریم شهر

0  
0  
0  

تفکیک هاي  درج شماره تاریخ و نام صادرکننده مجوز در آگهی -18ماده 
هـاي فاقـد    و فروش اراضی موضوع این قـانون الزامـی اسـت و آگهـی    

و سایر  صداوسیمالیغ در مطبوعات چاپ و تب بلغیرقا ،مشخصات مذکور
باشند و وزارت فرهنگ و  می هاي گروهی و نصب در اماکن عمومی رسانه

ارشاد اسالمی اقدامات الزم را در جهت تحقـق ایـن موضـوع بـه عمـل      
هرسـازي نیـز موظـف اسـت هرگونـه      شخواهد آورد و وزارت مسکن و 

  .تخلف از این ماده را پیگیري نماید
بت اسناد و امالك کشـور وزارت بازرگـانی و وزارت   سازمان ث -19ماده 

هـاي   هاي مقتضـی بـه تمـامی بنگـاه     تعاون مکلفند حسب مورد به روش
ـ تدفا، تمعامالت امالك و مستغال هـاي تعـاونی    کترر اسناد رسمی و ش

نامه و نظایر  از تنظیم مبایعه، قانون) 6(جراي مفاد ماده اابالغ نمایند که در 
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هاي تفکیک مصـوب   هشموضوع این قانون که فاقد نق هاي آنها براي زمین
  .خودداري نمایند مرجع قانونی است اکیداً

وزارت بازرگـانی و وزارت تعـاون موظفنـد حسـب مـورد در       –تبصره 
هاي معامالت  توسط بنگاه نامه آیینصورت مشاهده تخلف از قانون و این 

رت مسـکن  هاي تعاونی و یا دریافت گزارش از سوي وزا ملکی و شرکت
و شهرسازي مبنی بر وقوع تخلف برخورد الزم را با متخلفـان بـه ترتیـب    

  .برابر قانون نظام صنفی و قانون تعاون به عمل آورند
وزارت مسکن و شهرسازي در اجراي صحیح قانون بـه محـض    -20ماده 

پس از احراز آن متخلفان را  نامه آییناطالع از وقوع تخلف از قانون و این 
ي مقتضـی بـه   أله و مدارك مربوط جهت رسـیدگی و صـدور ر  همراه اد

مراجع صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیري نمـوده و  
ت اتوانند ابطـال اقـدام   می ربط ذيهمچنین وزارت مذکور و سایر مراجع 

جبران خسارت وارد شـده بـه    زخالف اعاده وضعیت به حالت سابق و نی
  .ربوط از مقامات قضایی درخواست نماینددولت را مطابق مقررات م

ت یمسـؤول دبیرخانه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایـران   -21ماده  
را بـر عهـده خواهـد     نامـه  آییننظارت عالی بر حسن انجام این قانون و 

  .داشت
  

  محمدرضا عارف                            
  جمهور معاون اول رییس                                  
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   یانونق  الیحه

  1 مسکونی  واحدهاي  خریداران  از پیش  حمایت
  

  وزارت مسکن و شهرسازي
الیحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهاي مسکونی که در جلسـه  

به تصویب شوراي انقالب جمهوري اسـالمی ایـران    17/10/1358مورخ 
  .گردد رسیده است به پیوست ابالغ می

بـه منظـور    ران واحـدهاي مسـکونی  الیحه قانونی حمایت از پیش خریدا
جلوگیري از اتالف حقوق پیش خریـداران واحـدهاي مسـکونی کـه بـه      

پردازنـد، مـاده    عنوان پیش پرداخـت مـی   ها مبلغی را به سازندگان شهرك
  :گردد واحده زیر تصویب می

هـا و یـا    هاي سازنده شهرك ها به شرکت پرداخت کلیه پیش –ماده واحده 
بیش از ده دستگاه، از خریداران باید بـه حسـابی   هاي ساختمانی  مجموعه

در بانک مسکن به نام همان شرکت واریز گـردد و بانـک بـا توجـه بـه      
عملیات ساختمانی از آن حساب به شرکت وجه پرداخت نمایـد  پیشرفت 
  .ها حق وصول مستقیم پول از پیش خریداران را ندارند و شرکت

در بانک مسـکن بایـد طـرح    سازندگان قبل از افتتاح حساب  -1تبصره   
طرف مقامات ذیصالح را به ضـمیمه نمونـه قـرارداد     شده از تأییدکامل 

  .خریداران به بانک تسلیم نمایند
عرصه و اعیان طرح و منابع مالی مربوط تا میزان ارزش طلـب   -2تبصره 

خریداران و بانک، قبل از انتقال قطعی واحدهاي مسـکونی بـه پـیش     پیش
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قوقی قابـل تـأمین نبـوده و فقـط     شخاص حقیقی و حخریداران، توسط ا
  .کنندگان منابع مالی طرح چنین حقی را خواهند داشت مینتأ

اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازي و  نامه آیین -3تبصره 
بانک مسکن و وزارت دادگستري تهیـه و بـه تصـویب شـوراي انقـالب      

  .خواهد رسید
  

  ایران شوراي انقالب جمهوري اسالمی 
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   قانون  اجرایی  نامه آیین

  1 مسکونی  واحدهاي  خریداران از پیش  حمایت
  

  پیشنهاد مشـترك   بنا به 13/10/1374  مورخ  در جلسه  وزیران هیأت   
  ، وزارت و شهرسازي  مسکن  وزارت 10/7/1374  مورخ 9974/100  شماره

  قانونی  الیحه  واحده  دهما) 3(  استناد تبصره  و به  مسکن  و بانک  دادگستري
  نامه آیینـ   1358  ـ مصوب   مسکونی  واحدهاي  خریداران  از پیش  حمایت
  :نمود  زیر تصویب  شرح  را به  یاد شده  قانون  اجرایی

واحـد و    از ده  بـیش   مسـکونی   هـاي  مجموعـه   سازندگان  ـ  کلیه1  ماده 
قصـد    نامـه  آیین  این  اجراي در  که  شهري  زمین  و توسعه  عمران  هاي طرح
  واحـدهاي   فروش  پیش  ، از طریق طرح  اجرایی  هاي از هزینه  قسمتی  تأمین

هسـتند و    نامه آیین  این  باشند، مشمول  را داشته  احداث  در دست  مسکونی
  .شوند می  نامیده  اختصار سازندگان  به  نامه آیین  در این  پس  از این

  ، نهادهـاي  دولتـی   هـاي  و شرکت  ها، مؤسسات وزارتخانه  ـ  کلیه   تبصره 
  هاي و شرکت  مسلح  ، نیروهاي اسالمی  انقالب  ، نهادهاي غیردولتی  عمومی
خـود    اعضـاي   اسـتفاده   بـراي   مسکن  احداث  به  اقدام  که  مسکن  تعاونی

  .شوند نمی  نامه آیین  این  نمایند، مشمول می
  و دریافت تأیید  خود را جهت  مکلفند طرح  انسازندگ  ـ کلیه2  ماده 

  استان  و شهرسازي  مسکن  سازمان  به  فروش پیش  مجوز انتشار آگهی
  .نمایند  تسلیم  مربوط
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  موظفند حداکثر ظـرف  ها استان  و شهرسازي  مسکن  يها سازمانـ  3  ماده 
ـ   منضم  سازنده  مکتوب  درخواست  از دریافت  روز پس  پانزده اسـناد و    هب

  نامـه  آیـین   ایـن ) 8(  مـاده   موضوع  اجرایی  دستورالعمل  طبق  الزم  مدارك
  قانونی  یا وکیل  سازنده  به  اصالحی  نظرات  و یا ارایه  یید طرحأت  به  نسبت

  .نمایند  اقدام  وي
  یاد شـده   در مهلت  استان  و شهرسازي  مسکن  سازمان  ـ  چنانچه1  تبصره 

  ده  و معادل  تا یکصد واحد مسکونی  هاي پروژه  ر نکند، سازندگاناظهار نظ
و   طـور مسـتقیم    تواننـد بـه   می  ناخالص  زیربناي  متر مربع) 000/10(هزار 
  انتشار آگهی  به  اقدام  نامه آیین  این) 4(  با ماده  مجوز، مطابق  دریافت  بدون
  .نمایند

تا پانصد واحد   از یکصد و یک  هاي هپروژ  براي  یاد شده  ـ  مدت2  تبصره 
  زیربنـاي   متـر مربـع  ) 000/50(هـزار    پنجـاه   و حداکثر معـادل   مسکونی
  . است  ماه  یک  ناخالص

  و مشخصـات   مجوز انتشـار، محـل    شماره  است  مکلف  ـ  سازنده4  ماده 
واحدها و سـایر    تحویل  ، زمان ، تعداد واحدها، حدود قیمت طرح  عمومی

قیـد    فروش  پیش  در آگهی  وضوح  ، به مفاد مجوز مربوط  را طبق  عاتاطال
  .کند

قـرارداد    مسـکن   بانـک   با همکاري  و شهرسازي  مسکن  ـ  وزارت5  ماده 
،  خریـداران   پـیش  قِاز حقـو   حمایـت   تضمین  در بردارنده  را که  اي نمونه

،  ایـد تـا خریـداران   نم و منتشر مـی   باشد، تنظیم  مسکن  و بانک  سازندگان
  .نمایند  را تنظیم  ، قرارداد مربوط آن  بتوانند بر اساس  و بانک  سازندگان

یـا    الحسـنه  قـرض   جاري  حساب(  حسابی  است  مکلف  ـ  سازنده6  ماده 
  پـیش . نمایـد   افتتـاح   مسـکن   خـود در بانـک    نـام   به)  مدت  کوتاه  سپرده

  ایـن   را بـه   مسکونی  خرید واحدهاي پیش  به  مربوط  باید وجوه  خریداران
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  تنهـا بـا ارایـه     یاد شـده   از حساب  سازنده  برداشت. واریز نمایند  حساب
  پروژه  و ریالی  فیزیکی  بر پیشرفت  مبنی  ناظر پروژه  مهندس تأییدو   گواهی
  .پذیر خواهد بود امکان

  ایـن ) 5(  مـاده   عقرارداد موضـو   اساستواند بر می  مسکن  ـ  بانک   صرهتب 
  .خرید بدهد  ، تسهیالت خریداران  به  نامه آیین

  درمـاده   شـده   اشاره  کافی  تأمینمنظور اخذ   توانند به ها می ـ  بانک7  ماده 
 88620  شـماره   تصویبنامه  ـ موضوع   بانکی  اعطایی  تسهیالت  نامه آیین) 6(

صـادر    هـاي  یا ضمانتنامه  پروژه  عرصه  ـ سند مالکیت  28/12/1362  مورخ
  پـیش   بـه   تسـهیالت   اعطـاي   را در هنگـام   بیمـه   مؤسسات  از سوي  شده

  از تصـویب   پس  ماده  این  اجرایی  دستورالعمل. بگیرند  وثیقه  به  خریداران
  .شود می  ابالغ  مرکزي  بانک  و اعتبار توسط  پول  شوراي

  ، توسـط )7(  مـاده   ايناستث  به  نامه نآیی  این  اجرایی  ـ  دستورالعمل 8  ماده
              . شود می  و ابالغ  تهیه  و شهرسازي  مسکن  وزارت

                                                  
   حبیبی  حسن                                                                                   

 جمهور یسری  اول  معاون
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  اجرایی  نامه آیین 8  ماده  موضوع  دستورالعمل  اصالحیه
  1 مسکونی  واحدهاي  خریداران  از پیش  حمایت  قانون

  

 29/7/76  مورخ 13915/100  شماره  پیرو دستورالعمل  اصالحیه  این   
  انخریـدار  از پـیش   حمایـت   قـانون   اجرایی  نامه آیین 8  ماده  و در اجراي

  .گردد می  ، ابالغ مسکونی  واحدهاي
  قصد انتشار آگهی  که  واحد مسکونی 10از   بیش  سازندگان  ـ  کلیه1  ماده 

خود را دارنـد     احداث  در دست  مسکونی  واحدهاي  فروش  منظور پیش  به
  محـل   اسـتان   و شهرسـازي   مسـکن   يها سازمان  به  مراجعه  موظفند ضمن

اخذ مجـوز انتشـار     به  نسبت 2  مذکور در ماده  مدارك  رایهو ا  طرح  وقوع
  .نمایند  اقدام  آگهی

  :از  صدور مجوز عبارتست  موردنیاز جهت  ـ  مدارك2  ماده 
  زمـین   کـه   در صـورتی (  زمین  یا قرارداد واگذاري  زمین  ـ سند مالکیت1 

  ).باشد  واگذار شده  و عمومی  دولتی  نهادهاي  توسط
  . ساختمان  روانهـ پ2 
  ایـن  3  در مـاده   موارد مورد اشـاره   متضمن  فروش  قرارداد پیش  ـ فرم3 

  . دستورالعمل
  درصد پیشرفت 30  حداقل  بر حصول  مبنی  ناظر پروژه  مهندس  ـ گواهی4 

  . صدور مجوز آگهی  درخواست  در زمان  پروژه  فیزیکی
  ماده  به  مربوط  اطالعات  حاوي  موردنظر سازنده  فروش پیش  آگهی  ـ فرم5 
  . دستورالعمل  این 4

                                                
 شهرسازي زاده وزیر مسکن و تصویب و ابالغ شده از سوي آقاي علی عبدالعلی -1

 



 قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور ٧٦

 

  بزرگ  هاي پروژه  براي  صدور مجوز انتشار آگهی  در موارد خاص:   تبصره 
  ملـی   سـازمان   تشـخیص   بـه % 30کمتر از   فیزیکی  پیشرفت  داراي  مقیاس
اخیرالـذکر    سـازمان   توسط  مدیره هیأت  از تصویب  و پس  و مسکن  زمین

  . خواهد گرفت  صورت
و   تنظیم  نسخه  در سه  بایست می  که  فروش  قرارداد پیش  ـ  در فرم3  ماده 

  :باشد  شده  و تعیین  زیر باید دقیقاً مشخص  شود موارد مشروحه  مبادله
  و مسـاحت   و موقعیـت   مورد معامله  واحد مسکونی  کامل  ـ مشخصات1 

  . طرح  ساختمان  و اعیان  عرصه
یا از   است  فروشنده  به  متعلق  زمین  از نظر اینکه  ملک  مالکیت  ـ وضعیت2 

  . است  شده  تهیه  یا مشارکت  واگذاري  طریق
   و افزایش  تعدیل  و حداکثر درصد امکان  مورد معامله  ـ بهاي3 
  خیر در تحویلأت  و حداکثر درصد امکان  مسکونی واحد  تحویل  ـ زمان4 

  . سند مالکیت  انتقال  نزما  و تعیین
  انجـام   عـدم   اجـراي  و ضـمانت   مـورد معاملـه    بهاي  پرداخت  ـ نحوه5 

  . خریدار و سازنده  پیش  تعهدات
و   احتمـالی   و تجهیزات  مصالح  نوع  درخصوص  کلی  فنی  ـ مشخصات6 

  . و گرمایش  سرمایش  سیستم  قید نوع کار با  کیفیت
  . آن  و اجراي  سازي محوطه  حدود مشخصات  ـ تعیین7 
  .... و   ، گاز، فاضالببرق،  آب  انشعابات  تأمینـ 8 
  .قرارداد  فسخ  ـ شرایط9 
  . قرارداد  فسخ  در صورت  حساب  تسویه  ـ نحوه10 
  . سازنده  توسط  ساختمان  نواقص  رفع  تضمین  دوره  ـ تعیین11 
  .ها نامه  و ارسال تمکاتبا  جاممنظور ان  به  طرفین  دقیق  نشانی  ـ تعیین12 
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نـزد    نسـخه   یـک   مـاده   قرارداد مذکور در ایـن   نسخه  ـ  از سه1  تبصره 
  نزد مرجع  بایست نیز می  نسخه  خریدار و یک  نزد پیش  نسخه  یک ، سازنده

  واحـد فروختـه    شماره  کنترل  جهت  فروش  پیش  مجوز آگهی  صادرکننده
  .گردد  ارسال  وجود سازندهم  واحدهاي  از کل  شده

  و بـه   شـده   تهیـه   اي قرارداد نمونه  کار، فرم  منظور سهولت  ـ  به2  تبصره 
قرار   و فروشندگان  در اختیار سازندگان  که  است  دستورالعمل  این  پیوست

  .نمایند  مذکور استفاده  از فرم  تمایل  تا در صورت  خواهد گرفت
  درج  ضـمن   فروش  پیش  آگهی  در فرم  است  مکلف  ـ  سازنده4  ماده

،  ، محـل  حـدود قیمـت    همچـون   مواردي  مجوز انتشار آگهی  شماره
را قید   طرح  عمومی  واحدها و سایر مشخصات  تحویل  تعداد و زمان

  .نماید
 3حداکثر   ظرف  است  موظف  استان  و شهرسازي  مسکن  ـ  سازمان5  ماده 

  آگهـی   فـرم  تأییـد   به  نسبت 4  ماده  موضوع  مدارك  تحویل  روز از تاریخ
  .نماید  اقدام  فروش  پیش

از آغـاز    پس  مسکن  سازان انبوه  صنفی  انجمن  که  ییها استانـ  در 6  ماده 
نماید،   اعالم  استان  و شهرسازي  مسکن  سازمان  خود را به  آمادگی  فعالیت

  مـذکور محـول    انجمـن   بـه   العملدستور  این  امر صدور مجوز در اجراي
  .گردد می

  آن  و با ابـالغ   تهیه  تبصره 3بند و  17و   ماده 7در   اصالحیه  ـ  این7  ماده 
  تلقـی   یکـن   لـم   کـان  29/7/76  مـورخ  13915/100  شـماره   دستورالعمل

  .گردد می
  

   زاده عبدالعلی  علی    
   و شهرسازي  وزیر مسکن      



 قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور ٧٨

 

 



 ٧٩                                                 قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

 

  
  
  

 فصل ششم:  
  
  قوانین و مقررات مربوط به تبلیغ دستگاه فلزیاب  

  براي ساخت، خرید و فروش، نگهداريقانون ضرورت اخذ مجوز ،
  تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب 

 اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت، خریـد و   نامه آیین
   فروش، نگهداري، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب
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،  ، خرید و فروش ساخت  اخذ مجوز براي  ضرورت  قانون

  1 فلزیاب  از دستگاه  و استفاده  ، تبلیغ نگهداري
  

از   و اسـتفاده   ، تبلیـغ  ، نگهـداري  ، خرید و فروش ـ  ساخت   واحده  ماده 
اخذ مجوز   به  کشور، منوط  به  ورود آن  و همچنین  فلزیاب  دستگاه  هرگونه

  .باشد کشور می  یفرهنگ  میراث  از سازمان
خـود    سازمانی  خاص  وظایف  انجام  براي  اجرایی  يها دستگاهـ  1  تبصره 

  .باشند می  مستثنی  قانون  این  از شمول
مذکور   دستگاه  و مصادره  ضبط  ، به قانون  از مفاد این  ـ  متخلفان2  تبصره 

  قصد کشف  بهغیرمجاز   در حفاري قِفو  دستگاه  چنانچه. شوند می  محکوم
، قِفـو   بر مجازات  قرار گیرد عالوه  مورد استفاده  ـ تاریخی   فرهنگی  اموال

  قـانون ) 562(  مقرر در ماده  مجازات  حبس  سال  تا سه  سال  یک  به  مرتکب
  .شود می  ـ محکوم 2/3/1375  ـ مصوب  اسالمی  مجازات

  احـراز صـالحیت    هنحـو   شـامل   قـانون   این  اجرایی  نامه آیینـ  3  تبصره 
  پس  ماه  ، حداکثر شش و دیگر موارد الزم  اعتبار آن  مجوز، مدت  متقاضیان
  پیشـنهاد و بـه    و ارشاد اسـالمی   فرهنگ  وزارت  توسط  قانون  این  از ابالغ
  .خواهند رسید  وزیران هیأت  تصویب

روز   علنـی   در جلسه  تبصره  و سه  واحده  بر ماده  مشتمل قِفو  قانون   
  مجلـس   یکهزار و سیصـد و هفتـاد و نـه     اسفندماه  پانزدهم  مورخ  دوشنبه
  نگهبان  شوراي تأیید  به 25/12/1379  و در تاریخ  تصویب  اسالمی  شوراي
  . است  رسیده

   کروبی  مهدي 
   اسالمی  شوراي  مجلس  رئیس

                                                
 مجلس شوراي اسالمی   15/12/1379مصوب مورخ  -1
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   وزیران  هیأت  نامه  تصویب

  

  پیشـنهاد شـماره    بنا بـه  27/2/1382  مورخ  در جلسه  وزیران هیأت   
استناد   و به  و ارشاد اسالمی  فرهنگ  وزارت 22/10/1380  مورخ 28880/1
، خریـد و   ساخت  اخذ مجوز براي  ضرورت  قانون  واحده  ماده) 3(  تبصره
 - 1379  مصـوب  -  فلزیـاب   از دستگاه  و استفاده  ، تبلیغ ، نگهداري فروش

  :نمود  زیر تصویب  شرح  را به  یاد شده  قانون  راییاج  نامه آیین
  
، خرید و  ساخت  اخذ مجوز براي  ضرورت  قانون  اجرایی  نامه آیین«

  » فلزیاب  از دستگاه  و استفاده  ، تبلیغ ، نگهداري فروش
  
  از سوي  شده  اعالم  ضوابط  است  مکلف  و معادن  صنایع  وزارت  -1  ماده 

  ، بـه  تأسـیس   اعالمیـه   ثبـت   هنگـام   کشور را بـه   فرهنگی  میراث  سازمان
  صـدور پروانـه  . نمایـد   ابـالغ   فلزیـاب   هـاي  دسـتگاه   سـاخت   متقاضیان

  فرهنگـی   میـراث   سـازمان   موافقت  به  واحدها منوط  این  براي  برداري بهره
  .کشور خواهد بود

  منوط  فلزیاب  هاي گاهاز دست  و استفاده  ، نگهداري خرید، فروش  -2  ماده 
مکلفنـد    فروشندگان.  کشور است  فرهنگی  میراث  اخذ مجوز از سازمان  به

  میراث  مجوز خرید از سازمان  که  اشخاصی  به  را فقط  یاد شده  هاي دستگاه
را   فـروش   از بـرگ   اي اند، بفروشند و نسخه نموده  کشور دریافت  فرهنگی
  میـراث   سازمان  به  دستگاه  فنی  و مشخصات خریدار  بر مشخصات  مشتمل

  .نمایند  کشور ارسال  فرهنگی
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  از دسـتگاه   اسـتفاده   مجـاز بـه    ، نیاز صـنوف  بازرگانی  وزارت  -3  ماده 
  اسـفندماه   موردنظر، تا پایان  يها دستگاه  را با ذکر تعداد و توانایی  فلزیاب
خواهد کرد تا در صـدور    اعالمکشور   فرهنگی  میراث  سازمان  به  هر سال

  .گردد  بعد لحاظ  سال  براي  ساخت  مجوزهاي
  ، عالوه نامه آیین  این  موضوع  مجوزهاي  دریافت  متقاضی  اشخاص -4  ماده 

  و ضـوابط   ذیـل   شـرایط   بـه   کار و با توجـه   به  اشتغال  عمومی  بر شرایط
کشور،   فرهنگی  میراث  انسازم  از سوي  صادر شده  در دستورالعمل  مندرج

  میـراث   سـازمان . خواهند کـرد   مذکور تسلیم  سازمان  خود را به  تقاضاي
  و اعـالم   رسیدگی  ماه  یک  ظرف  شده  واصل  تقاضاهاي  کشور، به  فرهنگی

  .نظر خواهد کرد
  . ربط ذي  مراجع تأییدمورد   قانونی  شغل  به  اشتغال  -  الف 
  استان  بازرگانی  کل  از اداره  فلزیاب  از دستگاه  استفاده  بهتأیید نیاز   -  ب 

  . کسب  محل
غیرمجاز یا   حفاري  اتهام  به  قضایی  مراجع  از سوي  محکومیت  عدم  -  پ 

و   حقیقـی   کشور در مورد اشـخاص   فرهنگی  با میراث  مرتبط  سایر جرایم
  . حقوقی  اشخاص  مدیران

  .کشور  فرهنگی  از میراث  حفاظت  ناظر به  قوانین  رعایت  تعهد به  -  ت 
  سـازمان   از اختیـارات   نامـه  آیین  این  موضوع  صدور مجوزهاي  -  تبصره 

صـدور    مذکور در صدور یا عدم  باشد و سازمان کشور می  فرهنگی  میراث
  . مختار است  آن
و   اسـت   سـال   کی  نامه آیین  این  موضوع  اعتبار مجوزهاي  مدت  -5  ماده 

مقـرر در    و ضـوابط   نامـه  آیـین   مفـاد ایـن    رعایـت   بـه   منـوط   تمدید آن
کشـور    فرهنگـی   میراث  سازمان  از سوي  و مجوز صادر شده  دستورالعمل
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غیـر و    را بـه   آن  یـا موقـت    دایـم   واگذاري  مجوز حق  صاحب. باشد می
  .ردرا ندا  استفاده  تغییر مورد یا محل  حق  همچنین

،  عمـومی   هـاي  رسـانه   از طریـق   فلزیاب  هاي دستگاه  تبلیغ -6  ماده 
بـا    فقـط   تبلیغـاتی   هاي و نشر پوستر و سایر روش  ، چاپ مطبوعات

  . کشور مجاز است  فرهنگی  میراث  مجوز سازمان
اخـذ مجـوز از     به  ، منوط نامه آیین  این  موضوع  هاي ورود دستگاه -7  ماده 

  موضـوع   نـاظر بـه    سایر مقررات  کشور و رعایت  فرهنگی  یراثم  سازمان
  . است

  یا این  از مفاد قانون  تخلف  علت  به  که  فلزیاب  هاي دستگاه  کلیه -8  ماده 
شـوند، در اختیـار    یـا مـی    شده  ضبط  صالح ذي  مراجع  ، از سوي نامه آیین

تواند آنهـا   مذکور می  نسازما. گیرد کشور قرار می  فرهنگی  میراث  سازمان
  مربـوط   مقـررات   مجوز خرید هستند، با رعایت  داراي  که  اشخاصی  را به

  .بفروشد
از   نامـه  آیـین   ایـن   موضـوع   مجوزهاي  دارندگان  که  در صورتی -9  ماده 

  و مجوز صادر شـده   ، دستورالعمل نامه آیین  مقرر در این  و مقررات  ضوابط
  نماینـد، مجـوز آنهـا بـه      کشور، تخلـف   فرهنگی  یراثم  سازمان  از سوي
  شود و از تمدید یا تجدیـد آن  می  یا معلق  ابطال  یاد شده  سازمان  تشخیص
  .خواهد شد  خودداري

انـد   مجوز اخذ نموده  ربط ذي  از سایر مراجع  که  اشخاصی  کلیه -10  ماده 
از   مـاه   سه  د، مکلفند ظرفدارن  فعالیت  نامه آیین  و در امور مذکور در این

. دهند  تطبیق  نامه آیین  خود را با مفاد این  وضعیت  نامه آیین  این  ابالغ  تاریخ
  تأیید و صـدور مجـوز از سـوي     به  منوط  اشخاص  قبیل  این  فعالیت  ادامه

  . کشور است  فرهنگی  میراث  سازمان
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  چهارگانـه   در منـاطق   زیـاب فل  هاي از دستگاه  استفاده  هرگونه -11  ماده 
جدیـد    اخذ اجازه  به  ، منوط زیست  محیط  حفاظت  سازمان  مدیریت  تحت

  .باشد می  یاد شده  از سازمان
خـود    خـاص   وظایف  انجام  براي  که  اجرایی  هاي دستگاه  تعیین -12  ماده 

کشـور    ریـزي  و برنامه  مدیریت  باشند، با سازمان می  نامه آیین  مستثنا از این
  .خواهد بود

  
   محمدرضا عارف 

  جمهور  رییس  اول  معاون  
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 فصل هفتم:  
  
  برخی قوانین و مقررات مربوط به تجارت الکترونیکی  
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  قانون تجارت الکترونیکی

  

قانون تجارت الکترونیکی کـه در جلسـه علنـی روز چهارشـنبه مـورخ        
و مجلـس شـوراي اسـالمی    اه یکهزار و سیصد و هشتاد و دمهفدهم دي 

شوراي نگهبان رسـیده و طـی    تأییدبه  24/10/1382تصویب و در تاریخ 
واصل گردیده است بـه پیوسـت    29/10/1382مورخ  79249نامه شماره 

  .گردد می جهت اجراء ابالغ
....  
....  
  در قواعد تبلیغ  –فصل دوم   
مرتکب فعـل   در تبلیغ کاال و خدمات خود نباید کنندگان تأمین -50ماده   

یا ترك فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یـا فریـب مخاطـب از حیـث     
  .کمیت و کیفیت شود

 کنندگانی که براي فروش کـاال و خـدمات خـود تبلیـغ     تأمین -51ماده   
  .کنند نباید سالمتی افراد را به خطر اندازند می

ـ    باید به نحوي تبلیغ کند که مصرف کننده تأمین -52ماده    ور کننـده بـه ط
  .صحیح و روشن اطالعات مربوط به کاال و خدمات را درك کند ،دقیق

در تبلیغات و بازاریابی باید هویـت شـخص یـا بنگـاهی کـه       -53ماده   
  .تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد

کنندگان نباید از خصوصیات ویـژه معـامالت بـه روش     تأمین -54ماده   
بوط به هویت یـا محـل کسـب    الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مر

  .خود سوءاستفاده کنند
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کننـدگان در نظـر    دگان باید تمهیداتی را براي مصـرف کنن تأمین -55ماده 
بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغـات بـه نشـانی پسـتی و یـا پسـت       

  .الکترونیکی خود تصمیم بگیرند
ـ   تأمین -56ماده    عمـل  اي  هکنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویـه حرف

این قانون ) 79(ه داست که در مااي  نامه آیینضوابط آن به موجب . نمایند
  .خواهد آمد
  متفرقه –باب ششم 

تبلیغ و بازاریابی براي کودکان و نوجوانان زیر سن قـانونی بـه    -57ماده 
  .این قانون خواهد آمد) 79(اي است که در ماده  نامه آیینموجب 

هـاي مـرتبط بـا تجـارت      موظف است زمینهوزارت بازرگانی  -79ماده   
ی کرده و بـا  یباشند شناسا می ثرؤالکترونیکی را که در اجراي این قانون م

خواسـتار تـدوین    ،شوراي عالی فنـاوري اطالعـات   تأییدپیشنهاد و  ارایه
. ربـط شـود   این قانون توسط نهادهـاي ذي هاي  نامه آیینمقررات مربوط و 

س از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا در ها و مقررات پ نامه آییناین 
  . خواهند آمد

ایـن قـانون بـه پیشـنهاد     ) 57(و ) 56(مربـوط بـه مـواد     نامـه  آیین –ب 
بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان مـدیریت و  هاي  وزارتخانه

  .ریزي کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید برنامه
....  

بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز قانون فوق مشتمل 
چهارشنبه مورخ هفدهم دي ماه یکهزار و سیصـد و هشـتاد و دو مجلـس    

شوراي نگهبان  تأییدبه  24/10/1382شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 
  .رسیده است

  مهدي کروبی                
  رییس مجلس شوراي اسالمی                
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 فصل هشتم:  
  
 مرتبط با تبلیغات( اهی به قانون نظام صنفی کشورنگ(   

  ــاده ــور در    69م ــنفی کش ــام ص ــانون نظ ــوص ممنق ــت خص وعی
  کشی  فروش کاال از طریقه قرعه پیش
  کننده قانون حمایت از مصرف 7ماده  
 کنندگان مصرفحقوق قانون حمایت از ) 7(اجرایی ماده  نامه آیین  
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  قانون نظام صنفی کشور

  

ام صنفی کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیسـت و  قانون نظ  
چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شـوراي اسـالمی   

ـ شوراي نگهبان رسـیده و   تأییدبه  28/12/1382تصویب و در تاریخ  ی ط
بـه پیوسـت    ،واصل گردیـده اسـت   17/1/1383مورخ  1288نامه شماره 

  .گردد می جهت اجراء ابالغ
 
  فصل اول تعاریف   
 ،قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سـازمان : نظام صنفی -1ماده   

دود و حقوق افراد و واحدهاي صنفی را طبـق ایـن   ح ،اختیارات ،وظایف
  .کند می قانون تعیین

هـر شـخص حقیقـی یـا حقـوقی کـه در یکـی از        : فرد صنفی -2ماده   
خـدمات و   ،توزیع ،فروش ،ریدخ ،تبدیل ،صنفی اعم از تولیدهاي  فعالیت

ور و صـاحب حـرف و    عنوان پیشـه  گذاري کند و به خدمات فنی سرمایه
خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محـل کسـبی دایـر یـا      ،شغل آزاد

محصول یـا خـدمات    ،وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کاال
ـ     خود را به ا جزئـی بـه   طور مستقیم یا غیرمستقیم و بـه صـورت کلـی ی

  .شود می فرد صنفی شناخته ،کننده عرضه دارد مصرف
از شمول ایـن قـانون مسـتثنی     ،صنوفی که قانون خاص دارند –تبصره   

  .هستند
....  
....  
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  : 17ماده 
....  
....  

محصـوالت،   هتري دربارافراد صنفی مجاز نیستند براي جلب مش: 2تبصره 
صورت طبق مـاده   غیر این در. مات، برخالف واقع تبلیغ کنندکاالها یا خد

  . این قانون با آنها رفتار خواهد شد *)68(
مرتکبین عالوه بـر  . فروش کاال از طریق قرعه کشی ممنوع است :69ماده 

اي معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکـوم   جریمهجبران خسارت وارده، به 
  .خواهند شد

....  

....  
د و دو تبصره در جلسه علنـی  قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نو

روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصـد و هشـتاد و   
 تأییـد بـه   28/12/1382دو مجلس شوراي اسالمی تصـویب و در تـاریخ   

  .شوراي نگهبان رسیده است
  

  مهدي کروبی      
 رییس مجلس شوراي اسالمی    

 
 
 
 
 

  

هزار تا  این ماده باید جریمه نقدي از دویستمتخلفین از ذکر شده است  68در ماده  *
  . پانصدهزار ریال را در هر بار تخلف بپردازند
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  1کنندگان مصرف حقوق قانون حمایت از 7ماده 

  

....  

....  
 بیه اطالعات نادرست که موجب فریخالف واقع و ارا غاتیتبل -7ماده 

 يها رسانه ، یجمع ارتباط لیوسا قیکننده از جمله از طر اشتباه مصرف ای
  . باشد یشود، ممنوع م یغاتیتبل يها و برگه یگروه
 يبا همکار یماده توسط وزارت بازرگان نیا یاجرائ نامه نییتبصره ـ آ     

 و به هیحداکثر ظرف مدت شش ماه ته یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم
  .دیخواهد رس رانیوز أتیه بیتصو 

....  

....  
و ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی در قانون فوق مشتمل بر بیست و د

مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ  15/7/1388چهارشنبه مورخ 
  .به تأیید شوراي نگهبان رسید 23/7/1388
  

  علی الریجانی
 رئیس مجلس شوراي اسالمی                

                                                
 مجلس شوراي اسالمی 1388مصوب سال . 1
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  قانون حمایت از  »7«ماده اجرایی  نامه آیین

  کنندگان صرفمحقوق 
  

اصطالحات و عبـارات زیـر در معـانی مشـروح      نامه آیینن در ای -1ماده 
  :روند مربوط به کار می

  .کنندگان قانون حمایت از حقوق مصرف: قانون -الف
کنندگان موضـوع مـاده    هاي حمایت از حقوق مصرف انجمن: انجمن -ب
  1.قانون) 9(

هر شخص حقیقی یا حقوقی کـه کـاال یـا خـدمتی را      :کننده مصرف -ج
  .ندک خریداري می

انتشار هرگونه اطالعات براي معرفی کاالها و خدمات مشـمول  : تبلیغ -د
هـاي   هـا از قبیـل رادیـو، تلویزیـون، شـبکه      از طریق رسانه نامه آییناین 

هـاي صـوتی و    اي، مطبوعات، سینما، اینترنـت، اینترانـت، شـبکه    ماهواره
سـامانه  هاي اطالعات،  تصویري سازمانی، کارنما، نمایشگاه، اسالید، بانک

هـاي   نظیر برگه پیام کوتاه، تابلوي سردرب واحد صنفی و تولیدات چاپی
بنـدي،   هـاي راهنمـا، بسـته    هاي تبلیغاتی، دفترك، دفترچـه  نما، برگه آگهی

  .نامه برچسب، کارت معرفی و آگهی
تبلیغ حاوي اطالعات نادرست که موجب فریـب  : تبلیغ خالف واقع -هـ 

  .خدمات شود کننده کاال و یا اشتباه مصرف

                                                
از  تیحما يها و برنامه ها استیس يدر اجرا یمشارکت مردم یمنظور سامانده به« :9ماده . 1

کنندگان  از حقوق مصرف تیحما يها قانون انجمن نیموجب ا  ، به کنندگان حقوق مصرف
  ».شد خوانده خواهد»  انجمن«قانون  نیو در ا شود یم سیتأس
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شخص حقیقی یا حقوقی که ساخت یا پخـش و نشـر   : دهنده سفارش -و
  .دهد تبلیغ را سفارش می

 نامه آیینهاي آگهی و تبلیغاتی موضوع  هر یک از کانون: سازنده آگهی -ز
 -هـاي آگهـی و تبلیغـاتی    تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون

  -1358مصوب 
ـ  -2ماده  الف واقـع و اطالعـات نادرسـت محسـوب     موارد زیر تبلیغ خ

  :شود می
  .کننده و ادعاهاي غیرقابل اثبات و کذب استفاده از مطالب گمراه -الف
ارتکاب فعل یا ترك فعل که سبب مشتبه شدن یا فریـب مخاطـب از   -ب

  .نظر کمیت یا کیفیت شود
  .تبلیغ فراتر از واقعیت کاال یا خدمات موردنظر -ج
بهداشتی و صددرصـد   آمیز نظیر کامالً ق و اغراقاستفاده از صفات مطل -د

  .تضمینی
  .ت دقیق، صحیح و روشن کاالها و خدماتاعدم ارایه اطالع -هـ 

  .ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دادن خدمات و کاالهاي دیگران بی -و
هایی که تاریخ اعتبار آنها منقضی و یا بـه هـر دلیـل     یهتأییداستناد به  -ز

  .معتبر نیستند
هـاي تبلیغـاتی    قلید از ساختار، متن، شعار،تصاویر، آهنگ و شـباهت ت -ح

کننده را فریب دهد و منجر به گمراهی  تجاري دیگر محصوالت که مصرف
  .وي شود

استفاده از اسامی، عناوین و نشان افراد و مؤسساتی که داراي شهرت  -ط
  .کننده را فریب دهد هستند به نحوي که مصرف

مه، جایزه و گواهی صادر شده از مراکز رسمی مورد استناد به تقدیرنا -ي
  .صالح، فراتر از متن آنها مراجع ذي تأیید
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هاي تعهد یا تضمین  هرگونه اعالن یا ارایه اطالعات نادرست در برگه -ك
  .کاال و خدمات

ربـط حسـب    هـاي ذي  تبلیغ کاالها و خدماتی کـه از سـوي دسـتگاه    -ل
  .شوند جاز اعالم میاختیارات و وظایف قانونی آنها غیرم

که براساس قـوانین و مقـررات،   تبلیغ کاالها یا خدمات فاقد مجوزي  -م
  .باشد ربط می تولید و عرضه آنها منوط به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذي

استناد به منابع و مراجع خارجی در تبلیغ محصـوالت داخلـی بـدون     -ن
  .مراجع ذیصالح تأیید

کارگیري  و عالی به صورت صریح و یا بهاستفاده از صفات تفضیلی  -س
هر شیوه دیگري در نگارش یا قرائت متن به منظور القاي مفهوم برتـر یـا   

  .صالح مراجع ذي تأییدبودن کاال و خدمات بدون برترین 
عدم تصریح هویت شخص یا بنگاهی که تبلیـغ بـه نفـع اوسـت بـه       -ع

شود و صـرفاً بـراي    یاستثناي آن بخش از تبلیغ که منتهی به تبلیغ اصلی م
  )تبلیغ انتظاري. (یابد جلب توجه مخاطبان انتشار می

استفاده ابزاري از زنان، مردان و کودکان که نقش اصلی را در معرفی  -ف
  .نماید کاال و خدمات ایفا می

دهنـده و سـازنده    یت تبلیغ خالف واقع بر عهـده سـفارش  مسؤول -3ماده 
  .آگهی است

ــاده  ــذیرش درخواســت ســازنده آگهــی موظــ -4م ف اســت هنگــام پ
دهنده، درخصوص اشـخاص حقیقـی، هویـت فـرد را احـراز و       سفارش

درخصوص اشخاص حقوقی مجوز فعالیت قانونی به انضمام درخواسـت  
  .کتبی ممهور به مهر شخص حقوقی را اخذ نماید

سازنده آگهی موظف است نام، نشانی، شماره پروانـه فعالیـت و    -تبصره
و  دهنـده و مشخصـات کـاال    نـام و نشـانی سـفارش   شماره تلفن خود و 
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هـاي تبلیغـاتی چـاپی درج     طور واضح در برگـه  خدمات ارایه شده را به
  .نماید
و سازنده  نامه آییناین ) 1(ماده ) د(موضوع بند هاي  تخلف رسانه -5ماده 

هاي صنعت، معـدن و تجـارت اسـتان،     آگهی حسب مورد توسط سازمان
به ادارات  ربط ذيها، انجمن و مراجع نظارتی  همجامع امور صنفی، اتحادی

بـه   گردد تا طبق ضوابط مربـوط،  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی منعکس می
  .تخلف آنها رسیدگی شود

ــاده  ــع    -6م ــیدگی مراج ــوه رس ــط ذينح ــکایت  رب ــورت ش ، در ص
کنندگان یا اطالع از وقوع تبلیغ خـالف واقـع، براسـاس قـانون و      مصرف

هــ   45341ت/173270نامه شماره ، موضوع تصویب اجرایی آن نامه آیین
  .باشد می 2/9/1390مورخ 
موضوع تبلیغ خالف واقع و ارایـه  (صدور رأي قطعی  در صورت -7ماده 

، سازمان تعزیرات حکومتی یک نسـخه از رأي صـادر   )اطالعات نادرست
نماید تا طبق ضوابط  شده را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارسال می

  .ه جلوگیري از انتشار آگهی اقدام الزم را به عمل آوردنسبت ب
پس از طرح شکایت ناشی از تبلیغ خالف واقع و ارایه اطالعات   -8ماده 

هـاي   قـانون در انجمـن و اتحادیـه    1)17(و ) 14(نادرست موضوع مـواد  
                                                

حقوق  فاءیاست يبه تخلفات و در راستا یدگیدر رس عیو تسر لیمنظور تسه به«: 14ماده  .1
واصله از  اتیشکا توانند یکنندگان م از حقوق مصرف تیحما يها ، انجمن کنندگان مصرف

 نیا) 12(ماده ) 4( و) 3( ،)2(يهارا در حدود موارد مذکور در بند یو حقوق یقیافراد حق
 یدگیجهت رس ای) عنه متشاکیو  یشاک( نینموده و در صورت عدم توافق طرف یقانون بررس

 اتیسازمان مذکور موظف است شکا. ندیارجاع نما یحکومت راتیبه سازمان تعز یقانون
نباشد  مجرمانه نیکه واجد عناو يرا در موارد یمربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنف

  ».دیو حکم الزم را صادر و اجرا نما یدگیو مقررات مربوطه رس نیبراساس قوان
مشمول  یصنف ياشخاص را از تخلفات واحدها اتیموظفند شکا یصنف يها هیاتحاد«: 17ماده 

به  یدگیرس يبرا ای ندینموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نما یبررس یقانون نظام صنف
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دهنده به تشخیص مراجـع یـاد شـده     صنفی، در صورتی که اقدام سفارش
کنندگان نیز شود، هر یـک از   سبت به سایر مصرفمنجر به بروز خسارت ن

مذکور موظف به انعکاس گزارش تخلف به سازمان صنعت، معدن مراجع 
  .باشند و تجارت استان می

  
  محمدرضا رحیمی                          
  جمهور معاون اول رئیس                      

                                                                                   
نظارت موضوع  يها ونیسیناظران و بازرسان کم زیو ن ندیارسال نما یمتحکو راتیسازمان تعز

 یمورد بررس یصنف ياشخاص را از تخلفات واحدها اتیشکا یقانون نظام صنف) 52(ماده 
 یحکومت راتیبه سازمان تعز یدگیرس يقرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را برا

 ».ندیارسال نما
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 فصل نهم:  

  
  قوانین و ضوابط مربوط به تبلیغات محیطیمجموعه  

  خصـوص تبلیغـات   در 17/3/85العـاده مـورخ    جلسه فوقمصوبات
  )محیطی(شهري 
 198ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی مصوب جلسـه   سیاست 

  انقالب فرهنگیشوراي عالی شوراي معین 
        بخشی از دسـتورالعمل تبلیغـات محیطـی کـاال و خـدمات مصـوب

  شوراي فرهنگ عمومی 571جلسه 
  ي فرهنگ عمومی درخصوص ممنوعیـت  شورا 575جلسه مصوبه

  تبلیغ سفرهاي خارجی 
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و مواد )  محیطی(  شهري  تبلیغات  اجرایی  دستورالعمل

  15و  14، 13، 12، 11، 10
  کار و فعالیت  بر نحوه  و نظارت  تأسیس  نامه آیین

   و تبلیغاتی  آگهی  هاي کانون
  »کشور  بلیغاتیت  هاي سازمان  مرکزي  کمیتهالعاده  فوق  جلسه  مصوب«

  

العـاده   فـوق   کشـور در جلسـه    تبلیغاتی  هاي سازمان  مرکزي  کمیته   
اصالح دستورالعمل اجرایـی تبلیغـات شـهري    خود با  17/3/1385  مورخ

هاي تبلیغاتی کشور  مصوب جلسه پانزدهم کمیته مرکزي سازمان) محیطی(
بنـد   29و   رهتبص 6،  ماده 13در ، دستورالعمل جدید را 11/2/1379مورخ 

   .نمود  زیر ابالغ  شرح  و به  تصویب
  از کلیـه   عبـارت   دستورالعمل  در این  یا محیطی  شهري  تبلیغات)  1  ماده 

و   ، متحـرك  اي ، رایانـه  ، فلزي اي ، پارچه از دیواري  اعم  تبلیغاتی  تابلوهاي
و   کاال، خـدمات   یا تبلیغ  منظور معرفی  به  که  است  نقلیه  بر وسایل  منقوش
شـهرها،    در سـطح   عمومی  و اعالن  رسانی اطالع  براي  که  فعالیتی  هر نوع
  هاي ها، پایانه ها، فرودگاه ، بزرگراه شهري  و بین  شهري  هاي ها، جاده خیابان

مورد   عمومی  و سایر اماکن  ، میادین اتوبوس  هاي ، مترو، ایستگاه مسافربري
  .گیرد قرار می  اريبرد و بهره  استفاده

  فرهنگی  هاي جشنواره  و نیز تبلیغ  ، ملی ، مذهبی فرهنگی  تبلیغات)  2  ماده 
و ارشـاد    فرهنگ  کل  اداره  دارند با تشخیص  غیرانتفاعی  جنبه  که  و هنري
  .هستند  خارج  عوارض  از شمول  استان  اسالمی

                                                
  از دستورالعمل قبلی حـذف و   3ماده  24طی این جلسه بند   – 17/3/1385مورخ جلسه

  .به آن اضافه شد) 4ماده (یک ماده 
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بر   اند عالوه موظف  و تبلیغاتی  آگهی  هاي ها و کانون سازمان  کلیه)  3  ماده 
  نامـه  آیـین  14و  13، 12، 11در مـواد    منـدرج   عمـومی   مقـررات   رعایت
، در  و تبلیغـاتی   آگهی  هاي کانون  کار و فعالیت  بر نحوه  و نظارت  تأسیس

  :نمایند  زیر را رعایت  نکات  تبلیغاتی  هاي برنامه  و اجراي  ، تهیه تنظیم
  رسـمی   ادیـان   یـا مخـالف    فساد و عقاید خرافی  مروج  که  تبلیغاتی  -1 

  . است  کشور باشد ممنوع
نباید تلویحـاً و یـا تصـریحاً      خاص  کاال و یا خدمات  یک  در آگهی  -2 

  .شود  نفی  دیگري  مشابه  تاکاال و خدم
  از برخـی   کـه   اشخاصـی   رنجـش   نبایـد سـبب    تبلیغاتی  هاي آگهی  -3 

  .شود ،برند می  رنج ها  یا بیماري ها و معلولیت
  ممنـوع   و آموزشـی   ، علمـی  در مراکز مذهبی  کاالها و خدمات  تبلیغ  -4 

  . است
،  ، رسـوم  کشـور، آداب   رسمی  ادیان  به  توهین  نباید موجب  تبلیغات   -5 

  .شود  مختلف  هاي ها و گویش ها، لهجه قومیت
دیگـر    و موارد مشـابه   دخانیات  تعمالنظیر اس  هایی از صحنه  استفاده  -6 

  خـواه   نـوعی   بـه  ،و یا اعتیـادآور باشـند    بوده  انسان  سالمت  مضر به  که
  . نماید مجاز نیست  آنها را ترویج  تصریحاً و یا تلویحاً مصرف

و   هـا، مراتـع   ، جنگـل  انسان  زیست  محیط  تخریب  مروج  که  تبلیغاتی -7 
  . است  باشد ممنوع  جانوران  طبیعی  هاي اهو زیستگ  طبیعی  منابع

  .کند  و خشونت  نباید القاء وحشت  تبلیغ  -8 
  جانوران  کرد که  استفاده  ها و تصاویري از نوشته  توان نمی  در تبلیغات -9 

  .دهد  و آزار نشان  اذیت  را در حال
از   حمایـت   بـه   مربـوط   قـوانین   باید کلیه  موارد تبلیغاتی  در جریان -10 

  مربوطـه   هاي نامه آیینو   و هنرمندان  ، مصنفان مؤلفان  و معنوي  مادي قِحقو
  .شود  رعایت

  . است  ممنوع  در تبلیغات  از زن  ابزاري  استفاده  هرگونه -11 
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  باید متناسـب   در آگهی  مورد استفاده  هاي شخصیت  و آرایش  پوشش -12 
  .باشد  جامعه  و مذهبی  ملی  با عرف

  .باشد  مذکر و مؤنث  جنس  بین  ترجیح  کننده  ها نباید تداعی آگهی -13 
  کـه   کـاال و خـدماتی    معرفـی   براي  از کودکان  استفاده  در تبلیغات -14 

  ایشـان   توسـط   و یا خرید آن  از خدمت  مندي کاال و یا بهره  انتظار مصرف
  . است  ممنوع ،رود نمی

مجـاز    در تبلیغـات   گـویی   و غلـط   نویسـی   ، غلط گانهبی  زبان  ترویج -15 
  . نیست

  از خـط   استفاده  ضرورت  تبلیغاتی  هاي آگهی  تنظیم  هنگام  به  چنانچه -16 
  زبـان   بزرگتر از خط  فارسی  زبان  خط  باشد باید اندازه  وجود داشته  بیگانه
  1.باشد  بیگانه

  و پـرچم   از نقشـه   استفاده  براي ، آگهی  موضوع  اقتضاي  در صورت -17 
  کشـور آورده   کامل  و نقشه  رسمی  باید پرچم  در آگهی  اسالمی  جمهوري

  .شود
  .دهد  نشان  ارزش را بی  داخلی  نباید تولیدات  تبلیغات -18 
  در صـورتی   بیگانـه   کشـورهاي   و مصنوعات  کاالها، خدمات  تبلیغ -19 

  قـانونی   کشـور ممنوعیـت    در داخـل   آن  و فروش  عرضه  که  مجاز است
  .باشد  نداشته

هـا   سفارتخانه  هاي و ساختمان  ، دیوارها، ابنیه تأسیسات  بر روي  تبلیغ -20 
  . است  ممنوع  خارجی  ولد  سیاسی  هاي و نمایندگی

  اشـخاص   هـاي  و سـاختمان   ، دیوارها، ابنیـه  تأسیسات  بر روي  تبلیغ -21 
از   قبلـی   اجـازه   کسـب   بـه   منـوط   و غیردولتـی   ، دولتی و حقوقی  حقیقی

  .باشد آنها می  نمسؤوالو   صاحبان

                                                
  ي تبلیغاتی کشورها سازمانوسوم کمیته مرکزي  هاي جلسه سی مصوبه 12رجوع شود به بند .  
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  اصـالح   قانون 6  ماده 4  تبصره  طبق  که  هایی کاالها و فرآورده  تبلیغ  -22 
  اجـراي   کـه   ایران  صنعتی  استاندارد و تحقیقات  مؤسسه  و مقررات  قوانین

  پروانه  داشتن  به  منوط  است  کرده  اعالم  ها اجبارياستاندارد را در مورد آن
  مکلـف   کانون. باشد می  ایران  صنعتی  استاندارد و تحقیقات  کاربرد عالمت

  .باشد می  دهنده  از سفارش  الزم  اخذ گواهی  به
  ، قـانع  الزم  ها بایـد مسـتندات   آگهی  و سازندگان  دهندگان  سفارش  -23 

  .باشند  را داشته  آگهی  موضوع  هاي ادعاها و استدالل  براي  و قانونی  کننده
هاي  اند براي اجراي طرح هاي آگهی و تبلیغاتی موظف کلیه کانون )4  ماده

این دستورالعمل از اداره کـل فرهنـگ و ارشـاد     1تبلیغاتی موضوع ماده 
  .اسالمی استان  محل فعالیت خود مجوز اجراي طرح دریافت کنند

  در چهـارچوب   آن يو اجـرا   تبلیغـاتی   طرح  محتواي  یتمسؤول  )5  ماده
بـا    تبلیغـات   اجرایی  هاي و دستورالعمل  جاري  و مقررات  موضوعه  قوانین
  ناظر به  و ارشاد اسالمی  فرهنگ  کل  باشد و ادارات می  کانون  مسؤولمدیر

  احـراز تخلـف    و در صورت  بوده  تبلیغاتی  و مقررات  قوانین  اجراي  حسن
  .خواهند کرد  مجازات  اعمال  برابر مقررات

  و تبلیغـاتی   آگهی  کانون  موظفند نام  و تبلیغاتی  آگهی  هاي کانون)  6  ماده 
  .کنند  تابلو نصب  خود را بر روي  هپروان  شماره  و همچنین

ـ   شـرح   بـه   مسؤول  ها و مدیران کانون  تخلفات  به  رسیدگی)  7  ماده    لذی
  : خواهد گرفت  صورت

   اخطار کتبی:  اول  نوع  -  الف 
   احضار و توبیخ:  دوم  نوع  -  ب 
   ماه  حداکثر تا سه  مؤسسه  فعالیت  تعلیق:  سوم  نوع  -  ج 
   مسؤولمدیر  برکناري:  چهارم  نوع  -د  
   ماه  حداکثر تا شش  مؤسسه  موقت  تعطیل:  پنجم  نوع  -اه 
   دائم  و تعطیل  لغو پروانه:  ششم  نوع  -و  
  و تصـویب   اسـتان   پیشنهاد کمیتـه   به  و ششم  پنجم  نوع  مجازات:   تبصره 

  .خواهد شد  اعمال  مرکزي  کمیته
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  موجـب   اخطار، احضـار و تـوبیخ    به  توجه  و عدم  تکرار تخلف)  8  ماده 
  .د شدخواه  فعالیت  و نهایتاً لغو پروانه  مؤسسه  فعالیت  تعلیق

بـر    باشد عـالوه   گرفته  صورت  عمومی  جرم  که  در مواردي:   یک  تبصره 
  محـاکم   بـه   رسـیدگی   جهـت   متخلف  مذکور، پرونده  هاي مجازات  اعمال

  .خواهد شد  داده  ارجاع  قضایی
  .شود  درج  کانون  باید در پرونده  مقررات  کلیه  اعمال:  دو  تبصره 
  انجـام   اسـتانی   هاي کمیته  تشخیص  مقرر به  هاي جازاتم  اعمال)  9  ماده 

  مـذکور بـه    هـاي  مجازات  اعمال  به  تواند نسبت می  ذینفع  خواهد شد لکن
  .نماید  اعتراض  تبلیغاتی  هاي سازمان  مرکزي  کمیته

از   یکـی   اعمـال   آن  موضـوع   که  استان  تبلیغات  کمیته  در جلسه:   تبصره 
در مرکـز    که باشد در صورتی  و تبلیغاتی  آگهی  ر مورد کانونها د مجازات

و اگـر    انجمـن   باشد نماینده  شده  تشکیل  تبلیغات  صنفی  انجمن  استان  آن
  تبلیغـاتی   هـاي  شرکت  صنفی  عضو انجمن  کانون  باشد و آن  نشده  تشکیل
ـ   از تـاریخ   دو هفته  حداکثر ظرف  آن  باشد نماینده  تهران   کـل   اداره  الغاب

  .خواهد کرد  شرکت  رأي  با حق  استان  و ارشاد اسالمی  فرهنگ
  خـود را نسـبت    توانند اعتراض می  و تبلیغاتی  آگهی  هاي کانون)  10  ماده 

حـداکثر    اسـتان   تبلیغـاتی   هاي سازمان  کمیته  ها از سوي مجازات  اعمال  به
. نماینـد   و رسید دریافـت   تسلیم  تبلیغات  کل  اداره  به  از ابالغ  پس  ماه  یک

  کمیتـه   نظـر نهـایی    ماه  سه  حداکثر ظرف  است  موظف  تبلیغات  کل  اداره
  .نماید  اعالم  از رسیدگی  کشور را پس  تبلیغاتی  هاي سازمان  مرکزي

  . االجراست  و الزم  قطعی  مرکزي  کمیته  تصمیم:   تبصره 
و   دولـت  قِحقـو   اسـقاط   موجـب   تبلیغـاتی   کانون  هلغو پروان)  11  ماده 

  مـاده   از ایـن   متخلـف   شود و کانون دیگر نمی  یا حقوقی  حقیقی  اشخاص
  . قرار خواهد گرفت  پیگرد قانونی  تحت

  کانون  برکنار شود یا پروانه  تبلیغاتی  کانون  مسؤولمدیر  چنانچه)  12  ماده 
  کـانون   یمسؤولیا مدیر  کانون  تأسیس  يتواند تقاضا لغو گردد مجدداً نمی
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و بـا نظـر     آن  ابطال  از تاریخ  دو سال  از انقضاي  را بکند مگر پس  دیگري
  . تبلیغاتی  هاي سازمان  مرکزي  کمیته

  هستند فرم  ها موظف استان  و ارشاد اسالمی  فرهنگ  کل  ادارات)  13  ماده 
  وزارت  سـهم   بودجـه   قـانون  36  تبصره  موضوع  عوارض  پرداخت  بانکی

  1.نمایند  پرونده  هر مورد اخذ و ضمیمه  را براي  و ارشاد اسالمی  فرهنگ
در   و تصـرف   دخل  منزله  به  مأخوذه  در عوارض  و تصرف  دخل:   تبصره 

برخـورد    دسـتورالعمل   و این  نامه آیین  طبق  و با متخلف  بوده  دولتی  وجوه
  .خواهد شد

  

                                                
  .شود در حال حاضر موضوع این ماده ملغی و اجرا نمی. 1

   علیرضا مختارپور
  رسانی اطالعو   امور مطبوعاتی  معاون

   هاي تبلیغاتی کشور و رییس کمیته مرکزي سازمان
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  ها و ضوابط حاکم بر سیاست«صوبه م

  »تبلیغات محیطی 
  »شوراي معین شوراي عالی انقالب فرهنگی 27/11/88مورخ  198  جلسه  مصوب«

  

مـورخ   198شوراي معین شوراي عالی انقـالب فرهنگـی در جلسـه      
شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی،      638براساس تفویض جلسه 27/11/88

تبلیغات محیطـی را بـه شـرح ذیـل      ها و ضوابط حاکم بر مصوبه سیاست
  :تصویب نمود

  
  :مقدمه

رسـانی، حفـظ و تقویـت     سازي جریان اطـالع  به منظور ساماندهی و بهینه
هاي اسالمی، ملی و انقالبی و همچنین رونق اقتصادي و حمایت از  ارزش

جویی و رعایت الگوي مصرف صحیح  تولیدات داخلی و تشویق به صرفه
هـا و   شوراي عالی انقـالب فرهنگـی سیاسـت    از طریق تبلیغات محیطی،

شامل تابلوهاي تبلیغاتی، بنرها، عرشـه  (ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی 
ها و ناوگان حمل و نقـل شـهري ماننـد اتوبـوس و متـرو،       ها، ایستگاه پل

و نیـز  ) هـا و امـاکن تجـاري و ماننـد آن     ها، تابلو سـردر مغـازه   فرودگاه
  :نماید رح زیر تصویب میسازماندهی اجرایی آن را به ش

  
  :ها سیاست -الف

باعـث تبلیـغ فرهنـگ، اخـالق و رفتـار غیراسـالمی و       تبلیغات نباید  -1
  .ها، الگوها و مظاهر مبتذل بیگانه گردد شیوه کارگیري به
  .تبلیغات نباید با موازین شرعی و قوانین کشور مغایرت داشته باشد -2
ي باشد که موجب سلب اعتماد تبلیغات کاالهاي خارجی نباید به نحو -3

  .جامعه از تولیدات داخلی شود
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تبلیغات نباید وحدت ملی را مخدوش ساخته یا موجـب تحقیـر و یـا     -4
  .توهین به مذاهب، اقوام و یا اقشاري از جامعه گردد

فرهنگی غالب بر تبلیغات در فضاهاي تبلیغاتی نباید تبلیغات بازرگانی  -5
  .باشد

شـهري بایـد بـه تبلیغـات      بلیغات شهري و بـرون بخشی از فضاهاي ت -6
  .تأثیرگذار فرهنگی اختصاص یابد

اندازهاي طبیعی،  شهري، چشم هتبلیغات در فضاهاي عمومی نباید منظر -7
محیطی و نهادهاي مقـدس و مـورد احتـرام جامعـه را      هاي زیست زیبایی
  .الشعاع قرار دهد تحت

  
  :ضوابط -ب
کننـده و غیرقابـل اثبـات     کذب و گمـراه  در تبلیغات باید از ادعاهاي -1

  .پرهیز گردد
  .ها و زبان فارسی باشد تبلیغات باید به خط و نشانه -2

  .هاي فارسی با امالي نادرست مجاز نیست نوشتن واژه: 1تبصره 
هاي کاالي ساخت خارج  م و نامئم صنعتی و عالاستفاده از عالئ: 2تبصره 

حـروف فارسـی بـه صـورت      در تبلیغات در صورتی بالمانع اسـت کـه  
  .مشهودي بر حروف بیگانه غلبه داشته باشد

رفتارهاي مخرب محیط زیست و کاالهـاي غیرمجـاز را    تبلیغات نباید -3
  .ترویج نماید

آگاهی دادن نسبت به کاالي مورد تبلیغ، نباید خـدمات   تبلیغات ضمن -4
  .ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهد و یا کاالهاي دیگران را بی

  .هاي جنسی در تبلیغات ممنوع است استفاده از جذابیت -5
استفاده نامناسب و موهن از پیشوایان و شعارها و نمادهـاي مـذهبی و    -6

  .نیز مقامات سیاسی کشور در تبلیغات ممنوع است
تبلیغات باید از تشویق و تجمل و اسراف پرهیـز نمایـد و بـه جـاي      -7

  .ت درست کاال باشدتحریص به مصرف، معطوف به معرفی خصوصیا
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تبلیغات نباید باعث ناهنجاري صوتی و تصویري و آشـفتگی ذهنـی و    -8
  .روانی گردد

هاي آموزشی، پژوهشی، تربیتی و مذهبی و  تبلیغات بازرگانی در محیط -9
  .باشد همچنین فضاهاي مخصوص کودکان ممنوع می

تعـارف  تبلیغات نوشتاري، تصویري و تجسمی با ابعاد و انـدازه غیرم  -10
  .ممنوع است

مصادیق غیرمتعارف بـودن ابعـاد و انـدازه تبلیغـات را کـارگروه      : تبصره
  .نماید این مصوبه تعیین می) ج(موضوع قسمت 

اي باشد کـه موجـب تضـعیف خودبـاوري و      تبلیغات نباید به گونه -11
اعتماد ملی و نیز تحقیر شخصیت مردمی شود که فاقـد اسـتطاعت بـراي    

  .ظر هستندخرید کاالي موردن
  

  سازماندهی و نظارت -ج
ها و ضوابط موضوع ایـن   به منظور نظارت دائمی بر حسن اجراي سیاست

هاي اجرایی و مقررات  ها و دستورالعمل نامه آیینمصوبه و همچنین تدوین 
هـاي اسـتانی،    نحوه تشکیل و ترکیـب اعضـاء و شـرح وظـایف کمیتـه     

از اعضـاي ذیـل    کارگروهی زیر نظر شوراي فرهنگ عمـومی و مرکـب  
  :گردد تشکیل می

  )رئیس کارگروه(عمومی  دبیر شوراي فرهنگ. 1
  مدیرکل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 2
  وزارت بازرگانی ربط ذيمدیرکل . 3
  نماینده سازمان تبلیغات اسالمی .4
  نماینده سازمان صداوسیما. 5
  نماینده نیروي انتظامی. 6
  شهرسازينماینده وزارت مسکن و . 7
  رئیس سازمان زیباسازي شهرداري تهران. 8
  رئیس سازمان فرهنگی هنري شهرداري تهران. 9
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رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهري شـوراي اسـالمی   . 10
  شهر تهران

ترجیحـاً عضـو هیـأت    (نظر در حوزه تبلیغات و ارتباطات  دو صاحب. 11
  به انتخاب شوراي فرهنگ عمومی) علمی

  اینده وزارت راه و ترابرينم. 12
  نماینده فرهنگستان زبان و ادب فارسی. 13
  نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران. 14
هاي تبلیغاتی بـا تأییـد وزارت فرهنـگ و     نماینده مؤسسات و شرکت. 15

  ارشاد اسالمی
هاي سایر  در مواردي که موضوعی مرتبط و متناسب با مأموریت: 1تبصره 
باشد به تشخیص کارگروه، نماینده دسـتگاه   ها در دست بررسی می دستگاه

  .شود با حق رأي براي شرکت در جلسات دعوت می ربط ذي
هاي پیشنهادي خود را براي تصـویب بـه    نامه آیینکارگروه فوق : 2تبصره 

نماید و شوراي فرهنگ عمـومی موظـف    شوراي فرهنگ عمومی ارایه می
حـاکم بـر   هـا و ضـوابط    ابالغ سیاسـت  ماه از تاریخ 3است ظرف مدت 

هاي اجرایی مورد نیاز را تصـویب و ابـالغ    تبلیغات محیطی، دستورالعمل
  .نماید

  
  نظارت و پیگیري -د

شوراي فرهنگ عمومی موظف است ضمن تنظـیم سـازوکار نظـارت بـر     
هاي اجرایـی آن، سـالیانه گزارشـی از     اجراي این ضوابط و دستورالعمل

  .به شوراي عالی انقالب فرهنگی ارایه نماید اجراي این مصوبه را
 638این مصوبه مشتمل بر یک مقدمه و چهار بخش بنا به تفویض جلسـه  

شـوراي   27/11/88مـورخ   198شوراي عالی انقالب فرهنگی، در جلسـه  
  .معین شوراي عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید

  
  نژاد محمود احمدي            

  عالی انقالب فرهنگیجمهور و رئیس شوراي  رئیس    
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  بخشی از دستورالعمل تبلیغات محیطی کاال و خدمات

  »عمومی شوراي فرهنگ 12/2/91مورخ  571  جلسه  مصوب«
  

  :مقدمه
هجري شمسی توسـط رهبـر    1391در دهه عدالت و پیشرفت، سال   

» تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانـی «معظم انقالب اسالمی به نام 
شوراي فرهنگ عمومی در همین راستا و براي ایجاد . ده استگذاري ش نام

سازوکارهاي مناسب تبلیغی و فرهنگی در جهت تحقق شعار سـال، مبنـی   
گذاري داخلی و تشویق و ترغیب مردم به استفاده از  بر حمایت از سرمایه

کاال و خدمات داخلی در جهت رشد و توسعه ایران اسالمی و به اسـتناد  
» ج«از بخـش   2هـا و تبصـره    موضوع سیاست» الف«خش از ب» سوم«بند 

ها و ضوابط حـاکم بـر تبلیغـات     سیاست ي دهی و نظارت مصوبه سازمان
محیطی مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی، محورهاي ذیل را مصـوب  

  .نمود
تبلیغ کاال و خدمات خـارجی کـه مشـابه داخلـی دارد، ممنـوع      ) 1ماده 

  .باشد می
  .باشد و خدمات داخلی که نام خارجی دارد، ممنوع میتبلیغ کاال ) 2ماده 
گـذاري مشـترك ایرانـی و     تبلیغ کاال و خدمات داخلی با سرمایه) 3ماده 

اسامی،  کارگیري بهممنوعیت «خارجی باید با نام ایرانی و منطبق بر قانون 
  .اجرایی آن باشد نامه آیینو » عناوین و اصطالحات بیگانه

خدمات خارجی که مشابه داخلی ندارد، بـا رعایـت   تبلیغ کاال و ) 4ماده 
کل ظرفیت تبلیغـات محیطـی و صـرفاً بـا خـط      % 20استفاده از حداکثر 

  .باشد فارسی مجاز می
تبلیغ کاال و خـدمات خـارجی کـه مشـابه داخلـی نـدارد، در       : 1تبصره 
هـاي عـابر پیـاده،     ها، تابلوهاي بزرگ شهري و بین شـهري، پـل   بزرگراه

هـاي   هـاي مسـافربري، ایسـتگاه    ها، پایانـه  رونیکی، فرودگاهتابلوهاي الکت
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هـا،   ها، بوستان ها، نمایشگاه اتوبوس و قطار شهري و بین شهري، ورزشگاه
ها و مراکز  ها، دانشگاه هاي فرهنگی و هنري، فرهنگسراها، کتابخانه مجتمع

آموزشی، مبادي ورودي شهرها، میـادین بـزرگ و نقـاط پرتـردد ممنـوع      
  .باشد می

هـاي   الذکر، باید در هر یـک از محـیط   ظرفیت فوق% 20حداکثر : 2تبصره
  .تبلیغی مراعات گردد

و خدمات خارجی از  هاها، کاال هر نوع تبلیغات بازرگانی شرکت) 5ماده 
ها و مراکز  طریق تابلوهاي اختصاصی واحدهاي صنفی، توزیعی، فروشگاه

  .خرید ممنوع  است
فی، باید صرفاً به شناسه کـاربري واحـد   تابلوهاي واحدهاي صن: 3تبصره 

صنفی مربوطه و معرفـی آن اختصـاص داده شـود، و در صـورت اخـذ      
 %10نمایندگی از کاال و خدمات خـارجی، صـرفاً مجـاز بـه اسـتفاده از      

  .باشد ظرفیت تابلوها می
تبلیغ کاال و خدمات خارجی و یا محصول مشترك، نبایـد کـاال و   ) 6ماده 

ارزش نشـان داده و یـا بـه هـر نحـو       ارزش یا کـم  خدمات داخلی را بی
  .تضعیف نماید

در مواردي که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در اجراي هر یک ) 7ماده 
هاي این مصوبه ابهام داشته باشد، نظر کارگروه تبلیغـات   از مواد و تبصره

  .محیطی شوراي عالی انقالب فرهنگی مبناي عمل خواهد بود
و ارشاد اسالمی موظف است گـزارش فصـلی از    وزارت فرهنگ) 8ماده 

  .نماید ارایهاجراي این مصوبه را به شوراي فرهنگ عمومی 
 571تبصره در جلسـه   3ماده و  9این دستورالعمل در یک مقدمه، ) 9ماده 

  .شوراي فرهنگ عمومی به تصویب رسید 12/2/1391مورخ 
  

  سیدمحمد حسینی                       
  زیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و                            
   و رئیس شوراي فرهنگ عمومی                       



 قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور ١١٢

 

  
  ماده واحده ممنوعیت تبلیغ سفرهاي خارجی

  »6/4/1391مورخ  575  جلسه  مصوب«
  

هـا و ضـوابط حـاکم بـر      شوراي فرهنگ عمومی به استناد سیاسـت   
بخشـی از دسـتورالعمل تبلیغـات    «تبلیغات محیطی و در راستاي مصـوبه  

شـوراي   12/2/1391مـورخ   571مصوب جلسـه  » طی کاال و خدماتمحی
ممنوعیت تبلیغ سفرهاي خارجی را در محـیط   هفرهنگ عمومی ماده واحد

  :عمومی به این شرح تصوب کرد
به منظور گسترش و تـرویج فرهنـگ گردشـگري داخلـی و      -ماده واحده

هاي گردشگري به مناسبت حرکت در راستاي تحقـق   کمک به زیرساخت
تبلیـغ  » تولید ملی و حمایت از کار و سـرمایه ایرانـی  «داف شعار سال اه

نماهـاي   آگهـی (سفر به کشورهاي خـارجی از طریـق تبلیغـات محیطـی     
  .ممنوع است...) خیابانی و 

السـالم مشـمول ایـن     تبلیغ سفر به حج و مزار امامان معصوم علیه: تبصره
  .ماده نیست

  
  سیدمحمد حسینی                      

  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی                           
 و رئیس شوراي فرهنگ عمومی                     
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  دهمفصل:  

  
 ي رادیویی و تلویزیونیها مجموعه ضوابط تولید آگهی  
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  ي رادیویی و تلویزیونیها مجموعه ضوابط تولید آگهی

  

هـاي   متن حاضر دسـتورالعمل و مجموعـه ضـوابط تولیـد آگهـی     : الف 
و تلویزیونی است که به وسیله اداره کـل بازرگـانی صداوسـیما     رادیویی

. گیرد قرار میها  دهندگان آگهی تهیه شده و در اختیار سازندگان و سفارش
 .این دستورالعمل در دو بخش مقدمه و اصول کلی تنظـیم گردیـده اسـت   

  .است) اصل 81(و اصول کلی شامل ) الف تا ك(مقدمه شامل بندهاي 
العمل با رعایت قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایـران  این دستور: ب 

عـرف تبلیغـات و مالحظـه قـوانین تبلیغـات برخـی از        ،ناظر بر موضوع
   .کشورها تدوین شده است

دهنـدگان آگهـی بایـد     رشاکنندگان آگهی و سفتولید ،صاحبان آگهی: ج 
 در صـورت . آگهی خود را با رعایت کامل این دستورالعمل تولید نماینـد 

اعالم شکایت از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی حسب مورد نامبردگـان  
  .پاسخگو خواهند بود

ي رادیـویی  ها کهبرعایت این دستورالعمل براي پخش آگهی از کلیه ش: د 
  .و تلویزیونی جمهوري اسالمی ایران الزامی است

ي کالن دولت جمهـوري اسـالمی   ها مد نظر داشتن و رعایت سیاست:  اه
  .زمان ساخت و پخش آگهی ضروري استایران در 

ي رادیویی و تلویزیونی بایـد کلیـه   ها در جریان تولید و ساخت آگهی: و 
لفـان و مصـنفان و   ؤمواد تبلیغاتی با رعایت قـانون حمایـت از حقـوق م   

تولیدکننـده و  . ي مربوط به آن سـاخته شـده باشـد   ها نامه ینیهنرمندان و آ
گونه خسارت در ازاي اعتراضـی  پرداخت هر مسؤولدهنده آگهی  سفارش

که از ناحیه هر شخص حقیقی و یا حقوقی نسبت بـه محتـواي آگهـی از    
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تفاده چنانچه آثار اس. وارد شود خواهد بود ...تصویر و  ،شعر ،حیث آهنگ
سیماي جمهوري اسالمی ایـران باشـد در آن   شده متعلق به سازمان صداو

  .اهد آوردصورت سازمان یاد شده اقدام قانونی به عمل خو
شده حسب ظاهر مغـایرتی بـا ایـن دسـتورالعمل      ارایهچنانچه آگهی : ز 

ولی پس از پخش ایجاد زیان و خسارتی نمایـد و خسـارت    ،نداشته باشد
دهنـده و   رشاسـف  ،دهنده و سازنده باشد ناشی از تقصیر و تخلف سفارش

  .جبران خسارت خواهد بود مسؤولسازنده آگهی حسب مورد 
اي نیـز صـدق    ي درون برنامهها دستورالعمل در مورد آگهی مواد این: ح 
  .کند می
نظرات مشورتی بـه عهـده اداره کـل     ارایهتفسیر این دستورالعمل و : ط 

بازرگانی صداوسیما بوده و اداره کل بازرگانی صداوسیما بر رعایت کامل 
ي مغـایر بـا مفـاد    هـا  دستورالعمل مذکور نظارت نموده و از پخش آگهی

  .کند لعمل حاضر جلوگیري میدستورا
اي که در این دستورالعمل مبهم به نظـر رسـد و یـا     در مورد هر نکته: ي 
صریح در مورد آن صحبت نشده باشد باید قبل از ساخت برنامه از  طور به

  .نظرخواهی و استفسار شود اداره کل بازرگانی صداوسیما کتباً
ظر رسد و یـا موضـوع   در هر مورد که این دستورالعمل مسکوت به ن: ك 

جدیدي مطرح شود که در این دستورالعمل در باره آن صحبت نشده باشد 
حسب مورد ماده یا مواد جدیدي از طرف اداره کل بازرگانی صداوسـیما  

ي تبلیغاتی ابالغ و در ویرایش بعـدي بـه ایـن دسـتورالعمل     ها به شرکت
 .ملحق خواهد شد
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  اصول 
ت منطبق بـر مـوازین قـانونی جمهـوري     باید از هر جهها  آگهی -1اصل 

احتـرام افـراد و صـداقت     ،اسالمی ایران باشد و با رعایت ادب اجتماعی
  .تولید شود

ي بیننـدگان توجـه شـود و بـه     هـا  در آگهی باید بـه حساسـیت   -2اصل 
  .هاي افراد و اقشار در آن توهین نشود سلیقه
ن رسـمی کشـور   ي رادیویی و تلویزیونی باید به ادیاها در آگهی -3اصل 
ي مختلف بدیده احترام نگـاه  ها و گویشها  لهجه ،ها قومیت ،رسوم ،آداب
  .شود

گیري از آن تهیه  آگهی نباید مروج عقاید خرافی بوده و یا با بهره -4اصل 
  .شود

یی هـا  ي رادیویی و تلویزیونی نباید اسباب رنجش گروهها آگهی -5اصل 
  .رنج می برند فراهم کندها  ولیتاز بینندگان را مانند افرادي که از معل

ي رادیویی و تلویزیونی نباید از تصاویر و یا نام افراد ها در آگهی -6اصل 
بدون کسب اجازه قبلی استفاده شود در مـواردي کـه در یـک آگهـی از     

در صـورت   ،تصاویر و یا نام فرد یا افرادي بدون اجازه استفاده شده باشد
ن خسارات احتمالی به عهده سفارش پخش آگهی متوقف و جبرا ،اعتراض

  .دهنده و یا سازنده خواهد بود
ها باید از نظر اجراء و سبک به نحوي سـاخته شـوند کـه     آگهی -7اصل 

ي تلویزیونی و رادیویی ها بینندگان و شنوندگان به سادگی آنها را از برنامه
  .تمیز دهند

الزم بایـد مسـتندات   هـا   دهنـدگان و سـازندگان آگهـی    سفارش -8اصل 
 ارایـه ي موضـوع آگهـی را   ها کننده و قانونی براي ادعاها و استدالل قانع
  .کنند
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 و یا تصـریحاً  در آگهی یک کاال و یا خدمت خاص نباید تلویحاً -9اصل 
کاال و خدمت مشابه دیگري نفی شود و یا تالش شود که موضوع آگهـی  

  .سه با دیگر کاالها و خدمات اثبات شودیدر مقا
نباید به صراحت و یا تلویح محصوالت تولید داخل ها  آگهیدر  -10اصل 
  .تري نشان داده شود سه با انواع خارجی در سطح پایینیدر مقا
آگهی نباید به هیچ وجه متضمن فریب بوده و فراتر از واقعیـت   -11اصل 

همچنین از . کاال یا خدمات مورد نظر را با ادعاي خالف واقع معرفی کند
  .شود اغراق باید پرهیز

 ،العیـه طاستفاده از عبارات و قیـود تکـراري اخبـاري چـون ا     -12اصل 
 کـامالً   ،مطمـئن  –بخـش   اطمینان –مژده  ،مژده –توجه  ،توجه –العیه طا

استفاده از صفات مطلق  .در آگهی مجاز نیست ...بهداشتی و  کامالً –سالم 
  .آمیز نیز جایز نیست ساز و اغراق

فاده از ذکر صفات تفضیلی و عالی به صورت آگهی نباید با است -13اصل 
مفهـوم   ،صریح و یا بکارگیري هر شیوه دیگري در نگارش یا قرائت مـتن 

  .برتر یا برترین بودن موضوع آگهی را القاء کند
در آگهی نباید با استفاده از تمهیدات فنـی و بـا قصـد گمـراه      -14اصل 

واقعیت آن به تصویر ي کاالي موضوع آگهی برتر از ها کردن بیننده ویژگی
  .کشیده و نشان داده شود

ـ  ها  در آگهی -15اصل  کـارگیري   هنباید با استفاده از تمهیدات فنی و یـا ب
ي دیگر ضمیر ناخودآگـاه مخاطـب   ها ي کوتاه و یا شیوهها تصاویر با زمان

قرار گیرد و پیام موردنظر بدون دادن آگاهی الزم به بیننـدگان   تأثیرتحت 
  .قرار دهد تأثیرهان آنان را تحت منتقل شود و اذ
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چنانچه اطالعاتی به صورت نوشتار بـه تنهـایی و یـا بـر روي      -16اصل 
باید به قدر کافی بر روي صفحه تلویزیون بـاقی   ،تصاویر دیگر حک شود

  .بماند تا بینندگان عادي بتوانند تمامی پیام را بخوانند
دارد نوشته و نوع خط رهنمودها و توضیحات بیشتر در مورد استان: تبصره 

  .ي زیرنویس به صورت جداگانه ابالغ خواهد شدها و ابعاد پیام
تاکید بر روي کـاال و محصـول بایـد متناسـب بـا اهمیـت آن        -17اصل 

ي تولید شده نباید بیش از اندازه پر سر و صدا و ها محصول باشد و آگهی
واقع  تأثیرت هیاهو باشند به نحوي که بیننده بدون دریافت آگاهی الزم تح

  .شود
ي استعمال دخانیات و موارد مشابه دیگر که ها استفاده از صحنه -18اصل 

  .مجاز نیستها  مضر به سالمت انسان بوده و یا اعتیادآور باشند در آگهی
ي رادیویی و تلویزیونی نباید رفتارهایی نمایش داده ها در آگهی -19اصل 

  .آور باشد اعی زیانشود که براي بهداشت و ایمنی فردي و اجتم
  .آگهی نباید القاء وحشت و خشونت کند -20اصل 

ي تلویزیونی نباید آزار دیدن هیچ جانداري بـه  ها در جریان آگهی: تبصره 
جاندار حاضر  ،نظر رسد که براي ساخت آگهی هتصویر کشیده شود و یا ب

  .دیده است ردر آگهی آزا
نـدگی بـا اتومبیـل و سـایر     نگام نشان دادن رانه بهها  در آگهی -21اصل 

وسایل نقلیه باید رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی مانند سـرعت  
در نظر داشتن ضـوابط ایمنـی    ،ها و بزرگراهها  مالحظه قوانین جاده ،مجاز

  .دقت رعایت شوده براي سرنشینان ب
  .باشد نمایش مجسمه کامل در آگهی مجاز نمی -22اصل 
  .گرایی باشد وج تجملآگهی نباید مر -23اصل 
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اي طراحی و ساخته شوند که در آن مردم به  آگهی نباید به گونه -24اصل 
  .مصرف بیش از نیاز و اسراف در استفاده از امکانات تشویق شوند

مخاطبین آگهی بـه خریـد و مصـرف     تعیین جایزه براي تشویق -25اصل 
  .رویه مجاز نیست بی

رتی مجاز است که قیمت کـاال  در آگهی اعالم تخفیف در صو -26اصل 
  .مراجع ذیصالح در آگهی با صراحت اعالم شود تأییدنیز طبق 

متناسـب بـا   ی غیرکه موضوع آگهـی مـواد خـوراک    در صورتی -27اصل 
کننده این باشد که موضوع آگهـی   آگهی نباید تداعی ،فرهنگ ایرانی باشد
  .هاي ایرانی است غذاي غالب خانواده

ي مورد اسـتفاده در آگهـی بایـد    ها شخصیت پوشش و آرایش -28اصل 
متناسب با عرف جامعه بوده و با موقعیت سنی و اجتماعی آنهـا متناسـب   

  .باشد
ي سینمایی باید از تطابق کـافی بـا   ها هاي مربوط به فیلم آگهی -29اصل 

آگهی  ارایهبر این اساس هنگام . محتواي فیلم مورد آگهی برخوردار باشند
یلم براي اعالم نظر اداره کل بازرگـانی نیـز تسـلیم    باید خالصه موضوع ف

  .شود
 نآنی استفاده از وسایل درمانی مانند الغر شـد  تأثیرنشان دادن  -30اصل 

 ،مـواد شـوینده   ،شامپوها ،داروها تأثیرفوري و یا به تصویر کشیدن فرآیند 
ن جمله تمهیدات انیمیشن مجاز اي از آ بر بدن انسان به هر شیوه ،ها روغن

  .باشد مین
 ،و لـوازم بهداشـتی   هاهاي تولید شده با موضوع کاال در آگهی -31اصل 

  .بازیگر آگهی نباید درنقشی غیرواقعی مانند پزشک ظاهر شود
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ـ پخـش آگهـی رادیـو و تلویزیـونی مربـوط بـه انت       -32اصل  ار اوراق ش
اعالم پیش فـروش و مـوارد    –ها  جوایز بانک –فروش سهام  –مشارکت 

  .مجوز مراجع ذیصالح دارد ارایهبه مدارك الزم و  نیاز –مشابه 
و کلمات فارسی اسـتفاده  ها  در متن و گفتار آگهی باید از واژه -33اصل 

شود و همچنین اسامی کاالها و اماکنی که در مـتن آگهـی ذکـر و یـا در     
چنانچـه بـه هـر دلیلـی از     . شود باید فارسی باشد تصویر نمایش داده می
ه شود باید دالیل کافی و توجیهی براي قـانع شـدن   اسامی خارجی استفاد

  .شود ارایهاداره کل بازرگانی صداوسیما 
ماننـد  (هـا   استفاده از اصطالحات عوامانه و غیرادبی در آگهـی  -34اصل 

  .باشد صحیح نمی...) چسبید در عبارت خیلی چسبید –اده سهم
بق صـورت  چه در گفتار و چه در تصویر باید طها  اعالم نشانی -35اصل 

ذکر کلمه خیابـان و میـدان   ها  و میدانها  رسمی باشد و قبل از نام خیابان
  .نبش خیابان شهید مفتح –مانند خیابان شهید استاد مطهري . ضرورت دارد

هاي رادیو تلویزیونی اعالم بیش از دو شماره تلفـن و   در آگهی -36اصل 
د به صورت صـحیح  هاي اعالم شده نیز بای باشد شماره دورنگار مجاز نمی

اي سـه رقـم    هاي هفت شماره خوانده شود براي مثال در تهران براي تلفن
  .دو رقم اول خوانده شود اي ابتدا هاي شش شماره اول با هم و براي تلفن

هاي رادیو تلویزیونی استفاده  در آگهی ،به منظور رعایت احترام -37اصل 
  .از آیات قرآن کریم باید به شکل مستقل باشد

تصویر نقشه ایران باید به صـورت کامـل اسـتفاده    ها  در آگهی -38صل ا
  .عمان و خلیج فارس به وضوح دیده شود –شود و دریاهاي خزر 

در صورت اقتضاي موضـوع آگهـی بـراي اسـتفاده از پـرچم       -39اصل 
  .دقت رعایت شوده جمهوري اسالمی در آگهی باید شئونات ملی ب
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هاي تاریخی و فرهنگی و مقامـات   یتاستفاده از تصاویر شخص -40اصل 
هـاي آنهـا در    گرفتن تکیه کالم کار هرسمی کشور و یا استفاده از صدا و ب

  .هاي رادیو تلویزیونی ممنوع است آگهی
گـواهی   ارایـه مشمول استاندارد اجباري تنها با  هايآگهی کاال -41اصل 

ه در مورد دهند سازنده و سفارش ،شود معتبر از مراجع ذیصالح پذیرفته می
  . است مسؤولشده  ارایهاصالت گواهی 

لـذا   ،یه کیفیت محصول نیسـت تأیید 9000استانداردهاي سري  -42اصل 
ها به شکل ثبت شده بر روي محصول و کـاالي تولیـد   دنباید این استاندار

  . شده در آگهی نشان داده شوند
عات در مورد اعالم هرگونه اطالدهنده آگهی  سازنده و سفارش -43اصل 

  .یت دارندمسؤولخصوص کیفیت کاال و خدمات پس از فروش در
هاي صداوسیما بـوده   آگهی نباید شامل منتخبی از مطالب برنامه -44اصل 

  .ساخته شده باشدها  و یا با استفاده از تصاویر و موسیقی متن این برنامه
استفاده از تصاویر خبري با کسب مجوزهـاي الزم و در قالـب    -45اصل 

  .پذیر است امکان »ش آگهیگزار«
هـاي رادیـویی و    نباید به برنامه خاصـی از شـبکه  ها  در آگهی -46اصل 

  .تلویزیونی اشاره شود
تقلید از یک برنامه رادیویی و تلویزیونی نیاز به مجـوز خـاص    -47اصل 
هرگاه یک آگهی با کسب مجوزهاي الزم مبادرت به تقلید نماید این . دارد

  .د شدهرنامه و یا میان آن برنامه پخش نخواآگهی همزمان با آن ب
قصـد اسـتفاده از صـدا و تصـویر     سازندگان آگهـی چنانچـه    -48اصل 
 هاي صداوسیما در آگهی را داشته باشند باید قبالً ص برنامهخهاي شا چهره

  .مجوز الزم را از اداره کل بازرگانی صداوسیما اخذ نمایند
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ت منظم به گوینـدگی خبـر و یـا    صوره استفاده از افرادي که ب -1تبصره 
  .جایز نیست اعالم برنامه اشتغال دارند مطلقاً

هایی که با کسـب مجـوز الزم در آنهـا از تصـویر و یـا       آگهی -2تبصره 
هـاي   هاي صداوسیما استفاده شده باشـد در زمـان   هاي برنامه  صداي چهره

  .پخش نخواهد شدها  نزدیک به برنامه آن چهره
و آثـار  هـا   ي رادیویی و تلویزیونی نباید از آهنـگ ها در آگهی -49اصل 

  .متعلق به صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران بدون مجوز استفاده شود
صورت آهنگین ه وع آگهی بضاستفاده از موسیقی و توصیف مو -50اصل 

بخشد ولی استفاده نابجا از  هاي رادیو تلویزیونی جاذبه می گرچه به آگهی
 ،جب وارد شدن لطمه اساسی به موضوع آگهی باشدتواند مو این شیوه می

ف آهنگین آن باید تجانس و تشابهی وجود یلذا بین موضوع آگهی و توص
سـیما  وضوع با اداره کـل بازرگـانی صداو  داشته باشد که تشخیص این م

  . باشد می
رعایت دقیـق شـئون و   ) موزیکال(هاي آهنگین  در تولید آگهی -51اصل 

این اصـل بـراي پرهیـز از    . ایران ضروري است موازین جمهوري اسالمی
  .دهندگان قرار گیرد هرگونه ابتذال باید مورد توجه سازندگان و سفارش

کننـده   موسیقی آگهـی نبایـد از حیـث محتـوي و اجـراء تـداعی      : تبصره
 ،گونـه در آن پرهیـز شـود    ي رقـص هـا  از ریتم ،هاي مبتذل باشد موسیقی

گونـه نباشـد و بـا     ستفاده شده و ترانـه ي کوتاه اها االمکان از ملودي حتی
  .تصاویر استفاده شده همگون و متناسب باشد

چنانچه سازنده آگهی قصد داشته باشد موضوع آگهی را با شعر  -52اصل 
و یا نظم و با اجراي آهنگین و همراه با موزیک مطرح کنـد بایـد شـعر و    

ت نداشته و بـا  با قواعد ادبی مغایر ،نظم از استحکام کافی برخوردار باشد
  .آهنگ به صورت مناسب تلفیق شود



 ١٢٣                                                 قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

 

در متن آگهی  ،استفاده از کلمات و تصاویري که بار منفی دارند -53اصل 
  .مجاز نیست

در متن آگهی مجاز  ،استفاده از تصاویري که القاي رقص نماید -54اصل 
  .نیست
 هاي گوناگون د معیارها و مالحظات فنی از جنبهبایها  در آگهی -55اصل 

تناسب موسیقی و صدا بدقت  ،صداگذاري ،آن مانند تصویربرداري تدوین
  .رعایت شود

اي برخوردار اسـت   موقعیت ویژه ززن در نظام مقدس اسالمی ا -56اصل 
لـذا   ،رفیعی را قائل است هو قوانین و احکام مقدس اسالم براي زن جایگا

ـ  ها در آگهیها  استفاده از حضور خانم تلزم اعمـال  ي رادیو تلویزیـونی مس
ئون او مـد نظـر   شباشد و باید جایگاه زن مسلمان و  هاي خاصی می دقت
  .باشد

هاي رادیو تلویزیـونی   در آگهیها  و دختر خانمها  حضور خانم -57اصل 
بـا رعایـت کامـل    در صورت اقتضاء موضوع مورد آگهی بدون آرایش و 

  .پذیر است حجاب اسالمی امکان
یی که وضعیت کـاال و مصـارف آن   ها یدر آگهها  حضور خانم -58اصل 

  .بستگی نداشته باشد مجاز نیستها  با نقش خانم
کننده این امر باشد کـه   ي رادیو تلویزیونی نباید تداعیها آگهی -59اصل 

ي هـا  اشتغال و تالش زن ایرانی محدود به امور منزل اسـت و در عرصـه  
نـی نبایـد   طور کلـی زن مسـلمان ایرا   هعلمی و فرهنگی حضور ندارد و ب

  .تحقیر شود
  .کننده ترجیح بین جنس مذکر و مونث باشد آگهی نباید تداعی -60اصل 
هایی که در آن خانواده حضور دارند نباید نقش یکـی   در آگهی -61اصل 

  .از اعضاء اعم از زن شوهر و فرزندان دختر یا پسر تحقیر شود
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از مردهـا  هـا   کننده این فکر باشـد کـه زن   نباید تداعیها  آگهی -62اصل 
  .ترند و نقش هر کدام باید کامل و بی نقص مشخص شود ناتوان
در آگهی نباید حسب تعبیر عوامانـه رفتارهـایی ماننـد غیبـت      -63اصل 
به زنان نسبت داده شود یـا بـه    ...نی با تلفن و والصحبت کردن ط ،کردن

  .تصویر کشیده شود
 ،ز زود بـاوري آگهی نباید موجب بدآموزي کودکـان شـود و ا   -64اصل 

  .سوءاستفاده شودها  حس عاطفی و کم تجربگی آنان در تشخیص واقعیت
در آگهـی نبایـد از کودکـان بـا صـراحت درخواسـت شـود         -65اصل 

محصـولی را خریــداري کننـد و یــا از والـدین خــود و دیگـران چنــین     
درخواستی کنند و نباید خرید موضوع آگهی براي کودکان و یـا ترغیـب   

  .ن امر به عنوان انجام یک وظیفه مطرح شوددیگران به ای
هاي تلویزیونی نباید کودکان به تنهایی هنگام خرید و  در آگهی -66اصل 

یا مذاکره با فروشنده براي خرید و یا مبادله پول بـا فروشـنده نشـان داده    
  .شوند
نباید به کودکان القاء کنند که چنانچه کاالي موضـوع  ها  آگهی -67اصل 

تر هسـتند   از دیگر کودکان پایین ،شته باشند یا خریداري نکنندآگهی را ندا
  .شود موردتمسخر و استهزاء واقع می و یا احتماالً

نباید از کودکان براي خرید از طریق پست یا تلفـن  ها  در آگهی -68اصل 
  .دعوت شود

هاي مربوط به  هاي ویژه کودکان پخش آگهی هنگام پخش برنامه -69اصل 
 ،محصوالتی با خـواص دارویـی و حـاوي ویتـامین     ،بریتک ،مواد غذایی

هـاي درمـانی    وسایل و اسباب الغـري و شـیوه   ،غذاهاي کمکی کودکان
هاي وحشـتناك و خطرنـاك و خطرآفـرین ممنـوع      با صحنهها  آگهی فیلم

  .باشد می
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 ،هاي تلویزیـونی نبایـد کودکـان هنگـام خـوردن دارو      در آگهی: تبصره 
  .ر غیر حضور والدین نشان داده شوندویتامین و غذاهاي کمکی د

هایی که شباهت به دارو دارند باید به روشنی  در آگهی فرآورده -70اصل 
  .تفاوت کاال با دارو نمایش داده شود

هایی که مخاطب آنها کودکان  به ویژه در آگهیها  در کلیه آگهی -71اصل 
ه عبـور از  مقررات راهنمایی و رانندگی از جملو هستند با رعایت ضوابط 

  .نظر واقع شودهاي خط کشی شده باید به دقت مد محل
کودکان نباید در شرایطی به تصویر کشیده شوند که با توجه به  -72اصل 

  .اقتضاي سن آنان خطرناك محسوب شود
کننده گندزدا و  کودکان نباید در حال استفاده از مواد ضدعفونی -73اصل 

  .یا سمی نشان داده شوند
 –بنزین  –کان نباید در حال بازي با کبریت یا هرگونه گاز کود -74اصل 

ته و یا مکانیکی که احتماال منجـر  یوسایل متصل به منبع الکتریس –پارافین 
  .نشان داده شوند ،شوند شوك الکتریکی و یا جراحت می –به سوختگی 

شـود   سوزي کودکی نشان داده مـی  ي آتشها چنانچه در صحنه -75اصل 
  .یک آتش نشان در صحنه به وضوح قابل رویت باشدهمواره باید 

ي ناآشـنا و  هـا  در آگهی نباید کودکان براي وارد شدن به مکان -76اصل 
  .ترغیب شوندها  خطرناك و گفتگو با غریبه

ي تلویزیونی نباید کودکان عریان یـا نیمـه عریـان    ها در آگهی -77اصل 
دن کودکـان را در  نشان داده شوند در شرایطی که موضوع آگهی نشان دا

  .این گونه شرایط ایجاب کند با تصویب قبلی فیلمنامه ممکن است
تفاده شود که از از کودکان نباید براي معرفی کاال و خدماتی اس -78اصل 

 ت باشند و یـا آن اکننده آن کاال و یا خدم رود خود مصرف آنها انتظار نمی
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به  یتاونه کاال یا خدمرا بخرند و نیز در آگهی کودکان نباید در مورد هرگ
  .صراحت اظهار نظر کنند

افراد نباید در حال پرخوري و یـا  ها  اي از آگهی در هیچ صحنه -79اصل 
  .خوردن با حرص و ولع نشان داده شوند

ی محصوالت غذایی نباید از افراد به ویژه کودکـان  ههنگام آگ -80اصل 
سـالمتی  اي القاء این موضوع که مصرف محصـول مـورد آگهـی    رچاق ب

  .بخش است استفاده شود
  .ي مجاز باشدها باید محلها  محل بازي کودکان در آگهی -81اصل 

 
  صداوسیماهاي سازمان  شوراي بازرگانی آگهی
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  یازدهمفصل :  
  
   قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی  
    قانون برنامه پنجم توسعه 37ماده  
   ارویـی و مـواد خـوراکی،    هـاي د  دستورالعمل نحوه تبلیغ و آگهـی

  آشامیدنی، بهداشتی و امور پزشکی
  و سایر مواد دخـانی   ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار نامه آیین

  در اماکن عمومی
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  قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی

  

قانون سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران که در جلسـه علنـی     
دین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شنبه مورخ بیست و پنجم فرور روز سه

با اصـالحاتی  16/8/1383سه مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 
به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظـام رسـیده و طـی نامـه شـماره      

مجلس شوراي اسالمی واصل گردیده است بـه   17/9/1383مورخ  95400
  . گردد پیوست جهت اجراء ابالغ می

...  

...  
    

  ایف و اختیارات وظ –فصل دوم 
وظایف و اختیارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زیر  -3ماده   

  :باشد می
ها  ها تصویب نامه نظر مشورتی در تهیه و تدوین لوایح طرحاظهار –الف 

  هاي مرتبط با امور پزشکی  نامه آیینو 
هاي دارویی و مواد  هاي تبلیغاتی و آگهی تنظیم دستورالعمل –ب 

ی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی و اعالم به خوراک
  .ربط ذيمراجع 

......  

......  
قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و پنجاه تبصـره در جلسـه علنـی    

شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و  روز سه
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ماده ) د(، بند 16/8/1383سه مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

، )38(، ذیـل مـاده   )36(ماده ) 1(، تبصره )35(ماده ) 1(، ذیل تبصره )23(

آن بـا اصـالحاتی بـه    ) 38(ماده ) ط(و ) ز(، )و(، )اه(، )د(، )ج(بندهاي 
  .تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید

  
  

  غالمعلی حداد عادل   
  رییس مجلس شوراي اسالمی      
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  ه پنجم توسعهقانون برنام 37ماده 

  

ها و عوامل خطرساز سالمتی که  براي پیشگیري و مقابله با بیماري  
  :شود بیشترین هزینه اقتصادي و اجتماعی را دارند، اقدامات زیر انجام می

  
رسان به سالمت و داروهاي با  فهرست اقدامات و کاالهاي آسیب -الف

شکی و احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز
درصد عوارض براي این کاالها در ابتداي هر سال توسط کارگروهی با 
مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت 

هاي امور اقتصادي و دارایی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و  وزارتخانه
  .شود صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابالغ می

.............  
.............  

تبلیغ خدمات و کاالهاي تهدیدکننده سالمت که مصادیق آن ساالنه  - ج
شود، از  ماده تعیین و اعالم می این) الف(موضوع بند توسط کارگروه 
  .ها ممنوع است سوي کلیه رسانه

این ماده مستوجب جزاي نقدي از ده ) ج(عدم رعایت مفاد بند : تبصره
ریال با ) 000/000/000/1(لیارد ریال تا یک می) 000/000/10(میلیون 

در صورت تکرار براي هر بار . صالح قضایی خواهد بود حکم مراجع ذي
  .شود به جریمه قبلی اضافه می%) 20(حداقل بیست درصد 

  



 ١٣١                                                 قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

 

  
هاي دارویی و مواد  دستورالعمل نحوه تبلیغ و آگهی

  خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی
  از فصل دوم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی  3 موضوع بند ب ماده(

  )25/1/83جمهوري اسالمی ایران مصوب 
  

  :تعاریف
منظور از مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی کلیـه   -1

مواردي است که مشمول قـانون مربـوط بـه مـواد دارویـی، خـوراکی،       
ــوب      ــکی مص ــور پزش ــتی و ام ــی، بهداش ــامیدنی، آرایش و  1334آش

  .شوند هاي بعدي آن می اصالحیه
منظور از تبلیغ یا آگهی، انتشار هرگونه اعالنـی اسـت کـه از طریـق      -2

هاي عمـومی و خصوصـی دیـداري و شـنیداري از قبیـل رادیـو،        رسانه
اي، مطبوعـات، سـینما، اینترنـت، اینترانـت،      ي ماهوارهها تلویزیون، شبکه

هـاي   چـاپی ماننـد برگـه    هاي صوتی تصویري سازمانی و تولیدات شبکه
هاي راهنمـا، بسـته بنـدي، برچسـب، کـارت       کاتالوگ، بروشور، دفترچه

هاي اطالعاتی و نظایر آنهـا   ویزیت و نیز بیلبورد، نمایشگاه، اسالید، بانک
براي معرفی مواد، کاالها و خدمات مشـمول ایـن دسـتورالعمل صـورت     

  .گیرد می

                                                
    از فصل دوم قـانون   3موضوع بند ب ماده (پزشکی شوراي عالی نظام  3/4/1385مصوب

  ) مجلس شوراي اسالمی 25/1/83تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایران مصوب 
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ـ     –فصـل اول   امیدنی، آرایشــی و تبلیـغ دارو و مـواد خـوراکی، آش
  بهداشتی

منحصراً تبلیغات محصوالتی مجـاز اسـت کـه اشـخاص و یـا       – 1ماده 
برداري، ساخت یا مجـوز ورود   سیس، بهرهأسسات مربوطه قبالً پروانه تؤم

و توزیع محصول موضوع آگهی را از وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش  
  .اخذ نموده باشند ربط ذيپزشکی و سایر مراجع 

تبلیغ داروها و نیز ذکر خواص درمانی در تبلیغات مواد خوراکی،  -2ماده 
  .هاي عمومی ممنوع است آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در رسانه

وزارت  تأییـد آگهی و تبلیغات داروها و خواص درمانی مـورد   -1تبصره 
ـ بهداشت در صورتی که صرفاً براي صاحبان حرف پزشـکی و   ات مؤسس

  .اشد بالمانع استمربوطه قابل استفاده ب
چنانچه در پروانه ساخت یا مجوز واردات ایـن مـواد شـرایط     -2تبصره 

  .خاصی درج شده باشد باید در تبلیغات آن فرآورده تصریح شود
درج هر نوع آگهی براي تجویز یا فروش داروها، از طریق تعیـین   -3ماده 

ي هـا  پورسانت یا تعیین جایزه جهت تشویق به تجویز یا خریـد یـا روش  
  .مشابه ممنوع است

 2ضوابط مربوط به تغذیه با شیر مادر مندرج در دستورالعمل ماده -4ماده 
  .قانون ترویج تغذیه با شیر مادر الزم االجرا است

سسـات اسـتاندارد داخلـی و    ؤهـاي م  یـه تأییداسـتفاده از آرم و   -5ماده 
سازمان نظام پزشـکی و وزارت بهداشـت، درمـان و     تأییدخارجی مورد 

رسـانی   کننده محصول بوده و جنبه اطـالع تأییدآموزش پزشکی که صرفاً 
  .داشته باشد، بالمانع است
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تبلیغ آن دسته از مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشـی و بهداشـتی    –تبصره 
که استاندارد آنها اجباري اعالم شده، عالوه بر سایر مـدارك، منـوط بـه    

  . و تحقیقات صنعتی استداشتن پروانه کاربرد عالمت استاندارد کاال
  

  تبلیغ امور پزشکی  –فصل دوم 
پزشکی و وابسته پزشکی اعـم از اشـخاص   حرف کلیه صاحبان  – 6ماده 

هـاي الزم، بـراي    سسات پزشکی پس از اخذ پروانهؤحقیقی و حقوقی و م
تأسیس و نظارت بر نحوه کار  نامه آیین 12رعایت ماده تبلیغات موظف به 

اخذ مجوز کتبی از سازمان نظـام  آگهی و تبلیغاتی و  هاي و فعالیت کانون
  .پزشکی هستند

نـام خـانوادگی،    نام وبایست  الزاماً میاعضاي سازمان در آگهی  -7ماده 
براساس عنـوان منـدرج در   شماره نظام پزشکی، آخرین مدرك تحصیلی 

همچنـین  . ب و نشانی مطب یا دفتر کـار خـود را قیـد نماینـد    پروانه مط
توانند درجه دانشگاهی، تلفن  ان به اختیار و انتخاب خود میاعضاي سازم

نشانی الکترونیک، سـاعات و ایـام پـذیرایی بیمـاران و     و Email        ثابت، 
  .هاي طرف قرارداد را در آگهی خود درج نمایند بیمه

پزشکان و دندانپزشکان عمومی ضـمن قیـد عنـاوین موجـود در      -8ماده 
رشته مصوب طبابت مورد عالقه خود را بـدون  توانند سه  پروانه مطب می

کسانی که در یک رشـته تخصصـی   . تخصص در آگهی نام ببرند نامذکر 
توانند دو شاخه فرعی رشته تخصصـی خـود را    می ،اند مدرك اخذ نموده

  .تخصص در آگهی بیاورند بدون ذکر کلمه فوق
ر کـار  ها و دفات درج عناوین تخصصی غیربالینی در تبلیغات مطب: تبصره
  .نیستمجاز 
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بایـد نـام    و وابسته پزشکی در آگهی الزاماً میسسات پزشکی ؤم -9ماده 
همچنـین درج  . ، شماره مجوز، نشانی و تلفن ثابت را درج نماینـد مؤسسه

در صورتی که نشانه ثبـت  (سسه، نشانه ؤسایر عناوین مندرج در پروانه م
نشـانی  ، Email، شـرح خـدمات مجـاز، دورنگـار،     )رسمی شده باشـد 

هاي طرف قرارداد، ساعات فعالیت، نام سازمان یا نهـادي   الکترونیک، بیمه
به آن وابستگی دارد و نام سازمان صادرکننده مجوز در آگهـی   مؤسسهکه 

  .سسات بالمانع استؤم
تواند خدماتی که قابلیت ارایـه   هیچ فرد یا مؤسسه پزشکی نمی -10ماده 

  .گهی و تبلیغ نمایدآن را در مطب یا مؤسسه خود ندارد، آ
باشـد و مرجـع    کننـده ممنـوع مـی    درج هرگونه تبلیغات گمراه -11ماده 

  .باشد تشخیص آن هیات مدیره نظام پزشکی محل می
و هایی که مضر سـالمت و بهداشـت    استفاده تبلیغاتی از صحنه -12ماده 

ممنـوع اسـت و    ،و به نوعی مروج آنهاسـت فرهنگ عمومی جامعه است 
تأسـیس و نظـارت بـر نحـوه کـار و فعالیـت        نامـه  آیین 12رعایت ماده 

  .هاي آگهی و تبلیغاتی الزامی است کانون
کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به تبلیغات در کشـور، در   -13ماده 

  .باشد االجرا می الزم ،صورتی که مغایر با مفاد این دستورالعمل نباشند
د و خـدمات موضـوع ایـن    متقاضیان تبلیغات تجهیزات و مـوا  -14ماده 

تأسیس و نظارت بر نحوه  نامه آیین 12دستورالعمل موظفند با رعایت ماده 
هاي آگهی و تبلیغـاتی، قبـل از انتشـار تبلیغـات در      کار و فعالیت کانون

هاي عمومی مجوز کتبی تبلیغات از سازمان نظـام   مطبوعات و دیگر رسانه
  .پزشکی کسب نمایند
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روز از  15کی موظف است حداکثر ظرف مدت سازمان نظام پزش -تبصره
زمان تکمیل مدارك و اعالم نظریه کارشناسی نسبت به بررسی و صـدور  

  .مجوز اقدام نماید
ریـزي اجـراي مطلـوب ایــن     بـه منظـور همـاهنگی و برنامــه    -15مـاده  

دستورالعمل و صدور مجوز تبلیغات کمیسیونی با ترکیب زیر در سـازمان  
  .گردد ل میمرکزي نظام پزشکی تشکی

عنـوان ریـیس کمیسـیون یـا      ریزي بـه  معاونت نظارت و برنامه .1
  االختیار نماینده تام

 االختیار وي معاون انتظامی یا نماینده تام .2

 سه نفر کارشناس به انتخاب رییس کل سازمان .3

االختیار وزارت بهداشت، درمـان و   یک نفر به عنوان نماینده تام .4
 آموزش پزشکی

االختیار وزارت فرهنـگ و ارشـاد    نده تامیک نفر به عنوان نمای .5
 اسالمی

االختیـار سـازمان صداوسـیماي     یک نفر به عنوان نماینـده تـام   .6
 جمهوري اسالمی

 االختیار شهرداري یک نفر به عنوان نماینده تام .7

تواند با تصویب شوراي عالی، اختیار و  سازمان نظام پزشکی می -16ماده 
. نمایـد ها تفویض  ها یا شهرستان انولیت صدور مجوز را به مراکز استؤمس

در این صورت در هر شهرسـتان کمیسـیونی شـامل افـراد زیـر تشـکیل       
  :گردد می

  ت مدیره یا یکی از معاونین به عنوان رییس کمیسیونأرییس هی .1
ت مدیره نظام پزشکی أچهار نفر به پیشنهاد رییس و تصویب هی .2

 شهرستان
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نشـگاه علـوم پزشـکی    االختیـار دا  یک نفر به عنوان نماینده تام .3
 ربط ذي

االختیار اداره کل ارشاد اسـتان یـا    یک نفر به عنوان نماینده تام .4
 اداره ارشاد شهرستان

االختیار مرکز صداوسـیماي اسـتان    یک نفر به عنوان نماینده تام .5
 یا شهرستان

  االختیار شهرداري یک نفر به عنوان نماینده تام .6
عـدم صـدور مجـوز آگهـی      در مواردي که متقاضی آگهی، به -17ماده 

مدیره سـازمان نظـام پزشـکی محـل      تأمعترض باشد، موضوع توسط هی
  .بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد گردید

روز از تکمیـل پرونـده متقاضـیان     15در صورت گذشت بیش از : تبصره
تبلیغات و عدم پاسخگویی کمیسیون مربوطه در سـازمان نظـام پزشـکی    

را به رییس کل ارایه داده و تصـمیم   تواند شکایت خود محل متقاضی می
  .باشد االجرا می رییس کل الزم

. باشـد  مـاه مـی   6اعتبار مجوزهاي موضوع این دستورالعمل تـا   -18ماده 
بدیهی است هر زمان که یکی از شرایط الزم براي تبلیغات منقضی گردد، 

  .یابد اعتبار مجوز موردنظر نیز پایان می
مجوز تبلیغات موضوع این دسـتورالعمل   تعرفه بررسی و صدور -19ماده 

  .گردد ساالنه توسط شوراي عالی نظام پزشکی تعیین و ابالغ می
کلیه متخلفان از این دسـتورالعمل اعـم از متقاضـیان تبلیغـات،      -20ماده 
ها در مراجع قضایی و انتظامی ذیصـالح بـا شـکایت     ها و چاپخانه رسانه

  .گیرند نی قرار میسازمان نظام پزشکی محل تحت پیگرد قانو
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هـایی کـه مغـایر بـا ایـن       نامـه  آیـین تمام و یـا آن قسـمت از    -21ماده 
ها و ضوابط قبلی که بـا ایـن    نامه آیینباشد و  ملغی می ،دستورالعمل است

  .مقررات مغایرت نداشته باشد، به قوت خود باقی است
توسـط شـوراي عـالی    تبصـره   5مـاده و   21مشتمل بر  نامه آییناین   
ان نظام پزشکی جمهوري اسالمی ایـران بـه تصـویب رسـیده و در     سازم

مورد اصالحاتی قرار گرفته اسـت و از   1/4/1387و  4/3/1387هاي  تاریخ
  .استا االجر زمان ابالغ الزم
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  ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار نامه آیین

 و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی
  

.....  

.....  
ي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ها وزارتخانه -2ماده 

هـاي فرهنگـی و    و سـایر دسـتگاه   صداوسـیما ارشاد اسالمی و سـازمان  
هاي  ها موظفند به منظور جلوگیري از اعتیاد جوانان و تبیین زیان شهرداري

جانی، بهداشتی، اجتماعی و مالی ناشی از مصـرف دخانیـات از هرگونـه    
ا تحریک افراد به اسـتعمال یـا مصـرف    اقدامی که موجب تبلیغ، تشویق ی

هاي مـنظم و   بیشتر دخانیات شود، جلوگیري نموده و نسبت به تهیه برنامه
منسجم فرهنگی و تبلیغی مناسب در زمینه تبیین مضرات و تقبیح مصـرف  
مواد دخانی براي همگان بویژه جوانان اقدام نمایند و همچنین براي حسن 

هیات وزیران هر شـش  . را به عمل آورنداجراي این قانون اقدامات الزم 
ي مربـوط  هـا  سازمانماه یک بار گزارش چگونگی اجراي این قانون را از 

  .دریافت خواهد کرد
  .... -1تبصره 
 نامـه  آیـین تبلیغ و هرگونه اقدامی که به ترتیـب مقـرر در    -2تبصره 

اجرایی این قانون منجر به تشویق عموم به مصرف دخانیات شود، ممنـوع  
  .تاس

                                                
    26/8/1375مورخ  6712و بنا به پیشنهاد شماره  7/8/1376مصوبه هیات وزیران در جلسه 

د و سـی و هشـتم قـانون    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصـل یکصـ  
  اساسی جمهوري اسالمی ایران 
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و وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی،     صداوسـیما سازمان  -3ماده 
ها و مطبوعات باید ترتیبی اتخاذ نمایند که در کارها و انتشارات  شهرداري
هاي تولیدي، تبلیغ دخانیـات بـه طـور مسـتقیم یـا       ها و سریال خود، فیلم

ها استعمال دخانیـات   هاي مثبت فیلم غیرمستقیم صورت نگیرد و شخصیت
  .یندننما

  
  حسن حبیبی                                                     

  جمهور معاون اول رییس                                                        
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  دوازدهمفصل :  

  
   مقررات متفرقه مرتبط با امور تبلیغات  

   ر روي البسه و  ها و تصاوی نامه نحوه نظارت بر عالئم نشانه آیین
   التحریر و کاالهاي مشابه لوازم
   قانون مربوط به تبلیغ کاالهاي مشمول استاندارد اجباري  

           دستورالعمل نحـوه فعالیـت اشـخاص حقیقـی و حقـوقی عرضـه
  کننده کاال و خدمات خارجی در کشور

    یو مصــرف يا ســرمایه يضــوابط فعالیــت واردکننــدگان کاالهــا 
  در کشور یبادوام خارج
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و تصاویر ها  نحوه نظارت بر عالئم نشانه نامه آیین

  مشابه هايالتحریر و کاال زمالو  روي البسه و
  

بنـا بـه    11/11/1379مورخ  474شوراي عالی انقالب فرهنگی در جلسه   
) 19/10/79الف مورخ /3911نامه شماره (پیشنهاد شوراي فرهنگ عمومی 

و تصـاویر روي البسـه و   هـا   نشـانه  ،نحـوه نظـارت بـر عالئـم     نامه آیین
  :التحریر و کاالهاي مشابه را به شرح ذیل تصویب کرد لوازم

   -1ماده   
و تصـاویري کـه بـا    هـا   نشـانه  ،جلوگیري از به کارگرفتن عالئم –الف   

ایرانی در تعارض است و بر فرهنگ عمومی تاثیر منفی  -فرهنگ اسالمی 
  .دارد

 مختلف انتشـار هاي  ري که به صورتحفظ نمونه عالمت و تصاوی –ب   
گیرد و یـا از طریـق    می یابد و در معرض فروش و استفاده عموم قرار می

  .شود می تبلیغها  جراید و رسانه
  .تعیین مشخصات هرگونه طرح و تصویر قابل انتشار –ج   
حفظ حقوق طراحان گرافیک و نقاشان با توجه به قانون حمایـت از   –د   

  .فان و هنرمندانلفان و مصنؤحقوق م
  .تشویق به استفاده از نقوش ملهم از هنر ایرانی و اسالمی در کاالها – اه
هاي  خطوط و تصاویر و یا طرح ،و نقوش اعم از نمادهاها  طرح -2ماده   

اسـالمی و ملـی و ترغیـب نـوآوري     هاي  ترکیبی باید مروج هنر و ارزش

                                                
  شوراي عالی انقالب فرهنگی 11/11/1379 خمور 474مصوب جلسه   
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التحریـر و   بسه و لوازمو نقوش و تصاویر روي الها  استفاده از طرح ،باشد
  .بالمانع است ،نباشد نامه آییناین کاالهاي مشابه دیگر که مغایر با ضوابط 

یی هـا  طرح و نقشی که آشکارا و غیرآشکار داراي نکات و پیـام  -3ماده   
  :ممنوع است ،نظیر موارد زیر باشد

  .اهانت به ادیان رسمی کشور و کتب آسمانی و مقدسات مذهبی –الف   
که به موجب قـوانین کشـور   اي  مسلک و فرقه ،بلیغ هرگونه مرامت –ب   

  .فکري منحرف مطرح باشدهاي  باشد و یا به صورت جریان می غیرقانونی
کلمات و موضوعات مغـایر بـا فرهنـگ عمـومی جامعـه       ،تصاویر –ج   

  .اسالمی ایران
نقوش و تصاویر مغایر با اصول فرهنگ عمومی و بومی یـا فرهنـگ    –د   

  .ایرانی – اسالمی
فکـري منحـرف   هاي  و نحوه تشخیص و تعیین جریانها  شاخص: تبصره 

) بند د(ایرانی  –و تعیین اصول فرهنگ عمومی بومی و اسالمی ) بند ب (
  .شود می اجرایی مشخص نامه آییندر 

الذکر ملزم به  تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالهاي مصرفی فوق -4ماده 
و هـا   هنمصوب شوراي نظارت بر عالئم و نشا رعایت ضوابط و معیارهاي

  .هستند ... تصاویر روي البسه و
 ارایـه مشـاوره هنـري بـه منظـور     هاي  صدور مجوز براي کانون -5ماده 

به عهـده معاونـت   ها  مشاوره به تولیدکنندگان و نظارت بر کار این کانون
  .امور هنري است

در ...  یر روي البسـه و و تصـاو ها  نشانه ،شوراي نظارت بر عالئم -6ماده 
معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل و اعضـاي آن  

  :به شرح ذیل است
  ).رئیس شورا(معاون امور هنري  –الف   
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  .مدیر کل مرکز هنرهاي تجسمی –ب 
  .نماینده سازمان میراث فرهنگی –ج 
  .نماینده انجمن آثار و مفاخر فرهنگی –د 
  .اطالعات نماینده وزارت – اه

دو نفر از کارشناسان برجسته هنرهاي تجسمی به پیشنهاد معاون امور  –و 
  .هنري و تصویب شوراي فرهنگ عمومی

تـاریخی و دینـی از سـازمان     ،نظر در مسائل فرهنگی یک نفر صاحب –ز 
  .تبلیغات اسالمی و با تصویب شوراي فرهنگ عمومی

رت آموزش و پرورش با نظر در مسائل تربیتی از وزا یک نفر صاحب –ح 
  .تصویب شوراي فرهنگ عمومی

کارشناس حقـوقی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـه پیشـنهاد        –ط 
  .معاونت حقوقی

  .نماینده وزارت بازرگانی –ي 
مشـورتی در   هـاي  توانـد دبیرخانـه   مـی  معاونـت امـور هنـري   : 1تبصره 
همچنین تعیین . تشکیل دهد ،هایی که توانایی انجام این کار را دارند استان

در چارچوب نظارت بـه عهـده معاونـت    ها  میزان و نحوه مشارکت استان
  .امور هنري است

اکثریت اعضا معتبـر خواهـد    تأییدتصمیمات شوراي نظارت با : 2تبصره 
  .بود

دبیرخانه شورا موظف به ثبت و حمایت نقوش به کار گرفتـه در   -7ماده 
لفان و مصـنفان حمایـت   ؤقوق مانون باید از حقهمچنین طبق . کاالهاست

  .شود
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تواند در صورت لزوم از متخصصین و مطلعین امر بـراي   می شورا -8ماده 
ضرورت امر و انتخاب فرد . شرکت در جلسات شورا دعوت به عمل آورد

  .رئیس شورا خواهد بود تأییدمورد نظر با 
اي خواهد داشت که وظایف آن فـراهم   دبیرخانه ،شوراي نظارت -9ماده 

 نحـوه نظـارت بـر    جلسات پیگیري مصـوبات و  آوردن مقدمات تشکیل 
  .اجراي آنها است

یک واحد حقـوقی   ،گیري امور و جرایم و تخلفاتشورا براي پی -10ماده 
  .دهد می به عنوان مدعی در دبیرخانه تشکیل

انـد   و مطبوعات موظـف  صداوسیماگروهی باالخص هاي  رسانه -11ماده 
  .اسالمی تالش کنند –نقوش ملهم از هنر ایرانی  نسبت به تبلیغ و ترویج

اجرایی و حدود اختیارات شوراي نظـارت در  هاي  دستورالعمل -12ماده 
توسط معاونـت امـور هنـري تهیـه و در شـوراي       نامه آیینچارچوب این 

  .گیرد تصویب قرار میمورد فرهنگ عمومی 
ــین    ــه آی ــوق در  نام ــاده  12ف ــه   3و م ــره در جلس ــور 474تبص خ م
  .شوراي عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید 11/11/1379
  

  سید محمد خاتمی              
  جمهور و رییس شوراي عالی انقالب فرهنگی رییس              
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  قانون مربوط به تبلیغ کاالهاي مشمول

  استاندارد اجباري
  

 مؤسسـه قـانون اصـالح قـوانین و مقـررات      6اد ماده فدر اجراي م
صنعتی ایران مصوب سال یکهزار و سیصد و هفتـاد  استاندارد و تحقیقات 

عالی استاندارد کاالهاي مندرج در این مجموعه  و یک و مصوبات شوراي
اجباري گردیده است لذا تولید تمرکز توزیع و فروش اینگونه کاالهـا بـا   

تر از استاندارد مربوط و یا بـدون عالمـت اسـتاندارد ایـران      کیفیت پایین
  .باشد ممنوع می
کنندگان کاالهاي مشمول استاندارد اجبـاري ملـزم بـه رعایـت     وارد

مقررات مربوطه بوده و چنانچه نظامات قانونی را مراعات ننمایند عالوه بر 
کننده در جامعه از آن زیان خواهند دید بر اساس  آنکه خود بعنوان مصرف

اسـتاندارد و   مؤسسـه قانون اصالح قوانین و مقررات  14-12-11- 9مواد 
شرح مندرج در این مجموعه تحت پیگرد قانونی ه ات صنعتی ایران بتحقیق

  .قرار خواهند گرفت
عالی اسـتاندارد اجـراي    تواند با تصویب شوراي می مؤسسه -6ماده 

هاي کار را کـه از   بخشی از یک استاندارد و یا آئین استاندارد کاالها و یا
فـرآورده و  ز کیفیـت  نظر ایمنی حفظ سالمت عمومی و حصول اطمینان ا

قتصادي ضروري باشد کننده و یا سایر جهات رفاهی و ا حمایت از مصرف
اجبـاري اعـالم    ،هاي الزم که از سه ماه کمتر نخواهد بـود  با تعیین مهلت

  .نماید
هـایی   ره فـرآورده در مواردي که اجراي اسـتاندارد دربـا   -4تبصره 

تولیدکننـده   هرگونه تسهیالت به واحدهاي ياعطا ،گردد اجباري اعالم می
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ي مختلف دولتـی و  ها و سازمانها  از سوي وزارتخانهها  این قبیل فرآورده
ي ارتباط جمعی منوط ها از طریق رسانهها  نیز تبلیغات رسمی این فرآورده

 مؤسسـه  تأییدیدیه آن و یا أیبه داشتن پروانه کاربرد عالمت استاندارد یا ت
 .ودند بهاستاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خوا
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دستورالعمل نحوه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی 

  عرضه کننده کاال و خدمات خارجی در کشور
  

 1382قانون بودجـه سـال   ) 19(تبصره ) ر(بند ) 9(در اجراي مفاد جزء   
کل کشـور، موضـوع سـاماندهی فعالیـت اشـخاص حقیقـی و حقـوقی        

شور، دستورالعمل به شرح ذیـل  کننده کاال و خدمات خارجی در ک عرضه
  .گردد ابالغ می

  :ضوابط اجرائی  
هاي رسـمی   کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و نمایندگی) 1ماده   

هاي خارجی که قصد عرضه کاال و خـدمات در کشـور را دارنـد     شرکت
اعم از اینکه فعالیت آنها در قالب شرکت یا واحـد صـنفی انجـام شـود،     

عبه یا نمایندگی عرضه محصوالت خـود بـا قیـد    مکلفند نسبت به ثبت ش
مشخصات محصول و قرارداد نمایندگی مربوطه با رعایـت کلیـه قـوانین    

  .جاري در وزارت بازرگانی اقدام نمایند
هاي موضوع ماده یـک اداره   ها و نمایندگی محل ثبت شرکت: تبصره یک  

هـاي خــارجی و   باشـد و شــرکت  کـل امـور اصــناف و بازرگانـان مــی   
هاي مجاز ثبت نام شده ملزم بـه رعایـت قـانون نظـام صـنفی       ندگینمای

  .خواهند بود
هــاي خــارجی و  هــاي مربــوط بــه ثبــت شــرکت فرمــت: تبصــره دو   

هاي خارجی، توسط دبیرخانـه هیـات عـالی     هاي رسمی شرکت نمایندگی
  .گردد ها توزیع می نظارت تهیه و توسط سازمان بازرگانی استان

هاي موضوع ماده یک کـه   ها و نمایندگی ز شرکتآن دسته ا: تبصره سه   
نسبت به اخذ تاییدیه اقدام ننمایند، کاالهاي عرضـه   15/3/1382تا تاریخ 
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هاي قانون تعزیرات حکـومتی و قـوانین    شده توسط آنها مشمول مجازات
مربوط به مبارزه با قاچاق کاال و ارز بوده و متخلفین بـه مراجـع صـالحه    

  .شوند معرفی می) تیسازمان تعزیرات حکوم(
هاي خارجی  هاي خارجی و نمایندگی رسمی شرکت کلیه شرکت) 2ماده   

موضوع ماده یک این دستورالعمل، مکلفند متناسـب بـا میـزان و گسـتره     
توزیع کاالهاي خود، مراکز خدمات پس از فروش و مراکز مجاز سرویس 

  .دهند تعیین نموده و فهرست آن را در اختیار وزارت بازرگانی قرار
شرایط تاسیس و اعطاي مجـوز بـراي مراکـز خـدمات پـس از      ) 3ماده   

  .باشد فروش و مراکز مجاز سرویس، تابع قانون نظام صنفی می
هـاي   هاي رسـمی شـرکت   هاي خارجی و نمایندگی کلیه شرکت) 4ماده   

خارجی موضوع ماده یک این دستورالعمل، مکلفند براي کاالهاي بـا دوام  
فترچه راهنما به زبان فارسی، کارت ضـمانت، کـارت   عرضه شده خود، د

خدمات پس از فروش صادر نموده و همراه با کـاال بـه خریـداران     ارایه
  .نمایند ارایه

هـاي   هاي رسـمی شـرکت   هاي خارجی و نمایندگی کلیه شرکت) 5ماده   
بنـدي مشـخص، شـماره ثبـت      خارجی موظفند کاالهاي خود را با بسـته 

لـوگرام بـه   وگذاري کـاالیی و ه  اال، شمارهشرکت، برچسب مشخصات ک
  .همراه فاکتور فروش عرضه نمایند

رسمی آنها موظفند جهت  هاي خارجی و نمایندگان کلیه شرکت) 6ماده   
چارچوب ضـوابط و مقـررات    کنندگان کاال و خدمات، در حقوق مصرف

در صورت . این دستورالعمل نسبت به عرضه محصوالت خود اقدام نمایند
ایت قوانین و مقررات وزارت بازرگانی، طبق قـوانین و مقـررات   عدم رع

تجاري کشور و قوانین تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کاال و ارز بـا  
  .متخلفین رفتار خواهد شد
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کننـده کـاال و نیـز     هاي خارجی عرضه نمایندگان رسمی شرکت: تبصره   
در محاکم مراکز خدمات پس از فروش آنها در صورت سه بار محکومیت 

تعزیراتی، در نوبت سوم واحد صنفی و یا واحد عرضـه کننـده خـدمات    
  .عالوه بر ضبط کاال وتعیین مجازات مقرر تعطیل خواهد شد

هـاي   هاي گروهی، وسایل ارتباط جمعـی و شـرکت   کلیه رسانه) 7ماده   
تبلیغاتی مکلفند فقط نسبت به تبلیغات آن دسته از کاالهاي خـارجی کـه   

هـاي خـارجی و نماینـدگی رسـمی آنهـا توسـط وزارت        فعالیت شرکت
  .اقدام نمایند ،بازرگانی مجاز اعالم شده است

  
  محمد شریعتمداري                       
  وزیر بازرگانی                           
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و  يا سرمایه يضوابط فعالیت واردکنندگان کاالها

  کشور در یبادوام خارج یمصرف
  

از حقوق  تیقانون حما 21ماده  ییاجرا نامه نییآ 37استناد به مفاد ماده  با
هــ مـورخ   35341ت/173270کنندگان موضـوع مصـوبه شـماره     مصرف

ـ ا یـی ضوابط اجرا ران،یمحترم وز اتیه 2/9/1390 قـانون در بخـش    نی
در  یدوام خـارج بـا  یو مصـرف  هیسـرما  يواردکنندگان کاالهـا  تیفعال«

  .باشد یر میبه شرح ز» کشور
ـ موضوع ا يفهرست مشخصات کاالها -1ماده  ازمنـد ین«ضـوابط کـه    نی

 3منطبق با مفاد تبصره . باشد یم» خدمات فروش و خدمات پس از فروش
وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت     يقانون مذکور که از سو 3ماده  4و 

  .باشد یگردد، م یابالغ م
کننده که  واردکننده و عرضه یو حقوق یقیاشخاص حق هیکل -2ماده

 یندگینما ایو  یخارج دکنندهیا شرکت تولنسبت به انعقاد قرارداد ب
 نیعـامل  نییتع ایو  یندگینما ياعطا ارکه اختی –مزبور  يها شرکت

دارا  یو فروش و خدمات پس از فروش را از شـرکت اصـل   عیتوز
بـا   تیفعال یموظفند به منظور اخذ گواه ندا اقدام نموده –باشند  یم

ـ یو د یبا شرکت خارج نیماب یقرارداد ف ارایه مـدارك الزم بـه    رگ
وزارت صنعت، معـدن و تجـارت    یداخل یمعاونت توسعه بازرگان

ـ . نـد یمراجعه نما  یخـارج  يهـا  شـرکت دفـاتر و شـعب    نیهمچن
و  همستقر بـود  رانیکننده کاال و خدمات که در ا و عرضه دکنندهیتول
ـ توز يها یندگینما نییالزم به منظور انتخاب و تع یقانون اریاخت  ع،ی
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مـدارك الزم،   ارایـه موظفند بـا   باشند یرا دارا مفروش و خدمات 
وزارت  یداخل یاز معاونت بازرگان تیفعال یگواه افتینسبت به در

  .ندیصنعت، معدن و تجارت اقدام نما
 دکننـده یتول( یمنعقده بـا شـرکت اصـل    یندگیقرارداد اعطاء نما: 1تبصره
 ياعطـا  یقـانون  اریکه اخت یاصل يها شرکت يها یندگینما ایو ) یخارج

کشـور مبـدا و    یممهور به مهر اتـاق بازرگـان   یستیرا دارند، با یندگینما
ـ و  يگر کنسول ران،یا یاسالم يسفارت جمهور نیهمچن دفتـر حـافظ    ای

  .آن کشور باشد رمنافع د
از ) فروش و خدمات پس از فروش( یندگینما يدر قرارداد اعطا: 2تبصره

، نحـوه  )ع و خاتمـه شـرو (الزم است مدت قـرارداد   یخارج يها شرکت
... و نیمورد قبول طـرف  يها تیمسؤول ،يحساب، ارجاع داور هیفسخ، تسو

 يهـا و قراردادهـا   موافقت نامه یعموم طیکه چارچوب آن مطابق با شرا
  .و لحاظ گردد هیته ،باشد یم یالملل نیب

در صورت داشتن مجـوز   یخارج يها شرکت يا منطقه یندگینما: 3تبصره
را  یمکتوب مجوز از شرکت اصـل  ریتصو یستیبا ،یدگنینما ياعطا يبرا

مستندات الزم جهـت صـدور    ریبه همراه سا ربط يمراجع ذ تأییدپس از 
وزارت صنعت، معدن  یداخل یبه معاونت توسعه بازرگان یندگیمجوز نما

  .ندینما هیو تجارت ارا
و  یشـرکت خـارج   ياز سـو  ینـدگ ینما کطرفهیدر صورت لغو  -3ماده

معلـق   ینـدگ یحقـوق نما  تیبه منظور حفظ و رعا ،یقبل ندهیاعتراض نما
عرضه شـده   يخدمات پس از فروش جهت کاالها هیشده و ضرورت ارا

شـرکت   ياز سو یو مستندات کاف لیدال یستیکنندگان، با به مصرف یقبل
تا پـس   هیشده ارا یمعرف دیجد ندهینما ایو  یندگیاعطاکننده نما یخارج

 یمعاونـت توسـعه بازرگـان    نـدگان یشکل از نمامت يا تهیدر کم یاز بررس
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کننـدگان و   مصرف تیسازمان حما ران،یسازمان توسعه تجارت ا ،یداخل
از  تیحما یانجمن مل ران،یو معادن ا عیصنا یاتاق بازرگان دکنندگان،یتول

  .اقدام شود یینها فیتکل نییکنندگان نسبت به تع حقوق مصرف
 ینـدگ یپـس از لغـو نما   یلیهر دلبنا به  یچنانچه شرکت خارج: 1تبصره

پس از اعالم موضوع از  د،یاقدام ننما دیجد ندهینما ینسبت به معرف یقبل
بـا   يثبت سفارش و ورود کاالهـا  ،یداخل یمعاونت توسعه بازرگان يسو

مطابق تعهدات  دیجد ندهینما تأییدو  یمربوطه تا زمان معرف ينشان تجار
 يالزم از سو یده و اقدامات قانونممنوع بو یشده، از هر مبدا خارج خذا

  .ردیپذ یالذکر صورت م فوق تهیکم
لغو شده موظفند  یندگینما يها شرکت ،یندگیدر صورت لغو نما: 2تبصره

ـ  یمراتب را به معاونت توسعه بازرگان وزارت صـنعت، معـدن و    یداخل
حقـوق   تیو جهت رعا ندیاعالم نما ربطیذ یتیانجمن حما زیتجارت و ن

ـ مراتب را از طر ربط،یذ یتیان، انجمن حماکنندگ مصرف  يهـا  سـامانه  قی
  .ندینما یاعالم م یعموم طوره ب یرسان اطالع
توسـط شـرکت    یرانیا ندهینما ینیگزیجا ایدر صورت حذف و : 3تبصره
ـ وجود اختالف، تعهدات مربوط به فروش و ارا ایو  یخارج خـدمات   هی

ـ  نـده یپس از فروش نما ـ  نـدگان ینما ای ـ   یقبل دات اعطاکننـده  طبـق تعه
ـ   يبعـد  ندهیبه نما ،یندگینما ـ گـردد و تمد  یمنتقـل م ـ مجـوز فعال  دی  تی
 نیتضم ارایهمشروط به  نامه آیین نیمرتبط با ا يکاالورود  ایو  یندگینما

  .خواهد بود یو اثبات انجام تعهدات قبل
 یمعاونـت توسـعه بازرگـان    ياز سـو  یندگیدر صورت لغو نما: 4تبصره
آن شـرکت مطـابق    ،یبـه شـرکت خـارج    یرسان عو پس از اطال یداخل

 جـاد یشـده و ا  جـاد یا یتعهدات سپرده شده موظف به انجام تعهدات قبل
  .باشد یم دیجد ندهینما یمعرف ایشعبه و 
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 يا هیدوام و سـرما بـا  یمصرف يثبت سفارش و ورود هر نوع کاال -4ماده
 در یو حقـوق  یقیاشخاص حق ریخدمات پس از فروش، توسط سا ازمندین

نـوع کـاال و نشـان    «از همـان   یرسم ندهینما کیصورت وجود حداقل 
  .باشد یدر کشور، بالمانع م »يتجار

وزارت صنعت، معدن و تجارت  یداخل یمعاونت توسعه بازرگان: 1تبصره
 طـه یمربوط، ح يکاال يبرا یندگیموظف است در هنگام صدور مجوز نما

شـرکت   يشده از سو ارایهرا با توجه به مدارك  یشرکت متقاض تیفعال
را به صراحت در  يمورد نظر از هر نشان تجار يجهت نوع کاال یخارج
  .دیو اعالم نما دیصادره ق یگواه

اقدامات  دیبا رانیسامانه ثبت سفارشات سازمان توسعه تجارت ا: 2تبصره
هر نوع کـاال و نشـان    یرسم ندگانیاطالعات نما یالزم جهت بروزرسان

  .را انجام دهد يتجار
تعهـدات و   یستیبا يهر نشان تجار یرسم یندگینما يها شرکت -5ادهم

قطعه و خدمات پـس از   نیمأت یفن یبانیالزم درخصوص پشت يها نیتضم
الزم و مطـابق ضـوابط وزارت    یمسـتندات قـانون   یفروش مربوطه را ط

  .ندینما ارایهو  افتیدر یصنعت، معدن و تجارت از شرکت خارج
 يآنهـا در جمهـور   یرسـم  ندگانیو نما یرجخا يها شرکت هیکل -6ماده

ـ مـورد اشـاره در ا   يدر صورت اقدام به واردات کـاال  رانیا یاسالم  نی
ـ به خدمات پس از فروش دارند، مکلفند متناسب با م ازیکه ن نامه نییآ  زانی

و شـبکه خـدمات پـس از     سیخود مراکز سـرو  يکاالها عیو گستره توز
ـ قـانون حما  یـی اجرا ضـوابط  ریو سا يجار ضوابطفروش مطابق  از  تی
و مشخصـات و فهرسـت مراکـز مزبـور را      جادیکنندگان ا حقوق مصرف

  .ندینما یرسان اطالع یطور عموم هب
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ـ مجوز و اسـتمرار فعال  يو اعطا تأسیس طیشرا -7ماده مراکـز   يبـرا  تی
تابع قـانون   ،یرگاهیخدمات فروش و خدمات پس از فروش و مراکز تعم

  .باشد یم ینظام صنف
ـ خدمات پس از فروش ارا یاثر بخش یابیبه منظور ارز -8ماده شـده و   هی
هـر   یرسم ندگانینما تیکنندگان کشور، نحوه فعال حقوق مصرف تیرعا

ـ    ينشان تجار ـ حما یو شبکه تحت پوشش آن توسـط انجمـن مل از  تی
را از  فـه یوظ نیخواهد شد انجمن مذکور ا یکنندگان بررس حقوق مصرف

تجارب  يده خدمات پس از فروش که داراکنن یبازرس يها شرکت قیطر
ـ  تیسازمان حما تأییدو مورد  ازیمورد ن ـ اسـتاندارد ا  یو سازمان مل  رانی

انجـام خواهـد داد و چنانچـه     باشند، یم) تأییدمورد يها فهرست شرکت(
 شـان یعوامل شاخص را دارا نباشـد از ورود کاالها  نیمأت ییتوانا یشرکت

عوامل  تأمین ییتوانا یاد و چنانچه شرکتد واهدانجام خ ،یندگیبا لغو نما
ـ آنها از طر یندگیبا لغو نما شانیشاخص را دارا نباشد از ورود کاالها  قی

ممانعـت   – ضمن حفظ تعهدات قبلـی  – یداخل یمعاونت توسعه بازرگان
  .بعمل خواهد آمد

انجمن  قیشونده است که از طر یابیبر عهده ارز یابیارز يها نهیهز: تبصره
کننده پرداخـت   یابیارز يها کننده به شرکت از حقوق مصرف تیحما یمل

  .خواهد شد
آنهـا موظفنـد    یرسم یندگیو نما یخارج يها شرکت هیکل -9ماده
 يخود دفترچـه راهنمـا   يا هیبا دوام و سرما یمصرف يکاالها يبرا

به زبان (خدمات پس از فروش  هیکارت ضمانت، کارت ارا ،یفارس
ــابق آ) یفارســ ــیمط ــه نی ــا نام ــیاجرا يه ــا ی ــا نی ــانون و س  ریق

ـ  يها دستورالعمل صـادر و همـراه    ارتوزارت صنعت، معدن و تج
  .ندینما هیارا داریکاال به خر
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ـ یاشـخاص حق  یبرخ تیدر صورت فعال: 1تبصره ـ غ یو حقـوق  یق از  ری
ضوابط و قانون  نیا 4مفاد ماده  اراتیکه به موجب اخت یرسم ندگانینما

ـ  يهـا تجارت، اقدام بـه واردات کاال  ـ   ادی در صـورت   نـد، ینما یشـده م
شده طبـق ضـوابط وزارت    تأییدشبکه خدمات پس از فروش  يریکارگ هب

 یخـدمات  يهـا  يازمندیو ن یامکانات فن تأمینصنعت، معدن و تجارت و 
و بـا اخـذ    يجـار  نامـه  نیـی الزم مطـابق آ  يهـا  نیتضم هیو ارا ازیموردن
ـ بـا ارا  ندهیرنمایکنندگان غدرعنوان وا تحت توانند یالزم، م يها هیتأیید  هی

  .ندینما تیکارت ضمانت معتبر فعال
 1واردکننـدگان موضـوع تبصـره     ياز سو نیتضم زانیحداقل م: 2تبصره

ثبت سفارش شده بـوده و بصـورت    يارزش کل کاال% 10معادل  یستیبا
وزارت صنعت، معدن  یداخل ینزد معاونت توسعه بازرگان یضمانت بانک
  .شود هیو تجارت ارا

آنهـا مکلفنـد    یرسـم  يها یندگیو نما یخارج يها شرکت هیکل -10ماده
خـود را بـا    يکنندگان کاال و خدمات کاالهـا  جهت حفظ حقوق مصرف

 يکاال يریگیقابل پ الیمشخص، شماره ثبت شرکت، شماره سر يبند بسته
کننـده،   مصرف متیق لیکد، برچسب مشخصات کاال از قب رانیا ،یواردات

ـ و رعا یفاکتور فـروش رسـم   راهملوگرام به هوه  سـود مجـاز طبـق     تی
  .ندیمقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت، عرضه نما

و  یارتبــاط جمعــ لیوســا ،یگروهــ يهــا رســانه هیــکل -11مــاده
نامه  نییاالشاره و آ قانون فوق 7مطابق مفاد ماده  یغاتیتبل يها شرکت

 ياالهـا آن دسـته از ک  غـات ینسبت بـه تبل  آن مکلفند صرفاً ییاجرا
آنهـا   یرسـم  ینـدگ یو نما یخارج يها شرکت تیکه فعال یخارج

ـ  یتوسط معاونت توسعه بازرگان وزارت صـنعت، معـدن و    یداخل
  .ندیاقدام نما ،تجارت مجاز اعالم شده است
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مصرف  يو واردات کاال و خدمات از خارج از کشور برا دیخر -12ماده
ها به شـرط موافقـت    هو پروژ يدیتول يواحدها يواسطه برا یو ب میمستق

کـه بـه    یکاال و خـدمات  نیوزارت صنعت، معدن و تجارت و همچن یقبل
ـ مشـمول مقـررات ا   ،شوند یوارد م شگاهیعنوان نمونه و عرضه در نما  نی

  .بود دضوابط نخواهن
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   :ضمایم
  

  آگهی و تبلیغاتی   سیس و اخذ مجوز کانونراهنماي تأ  
   ها  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اتادارشماره تلفن  

  
  

 



 قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور ١٦٠

 

  
    درخواست  راهنماي

   و تبلیغاتی  آگهی   کانون  تأسیس مجوز
  

  محـل   اسـتان   و ارشاد اسالمی  فرهنگ  کل  اداره  به  تقاضانامه  ارایه -1 
   مدیرمسؤول  امتیاز و معرفی صاحب  با امضاي  سکونت

بـا رعایـت    )امتیـاز  و صـاحب   ؤولمدیرمس(  چهار قطعه 3×4  عکس -2 
  موازین اداري

  )امتیاز  و صاحب  مدیر مسؤول(  آن  و ارایه  تحصیلی  تصویر مدرك -3 
و   مدیر مسـؤول (  آن  اصل  و ارایه  صفحات  از تمامی  تصویر شناسنامه -4 

  )امتیاز  صاحب
  آن  اصـل   و ارایـه   دائـم   یـا معافیـت    خـدمت   پایـان   تصویر کـارت  -5 
  )امتیاز  و صاحب  مدیرمسؤول(
و   مـدیر مسـؤول  (  کل  اداره  با معرفی  مؤثر کیفري  پیشینه  عدم  گواهی -6 

  )امتیاز  صاحب
   کل  اداره  با معرفی  انتظامی  نیروي  اماکن  تأییدیه -7 
  : اساسی  نکات 
بایـد  )  حقـوقی   اشخاص(در مورد   و مدیر عامل  حقیقی  ـ  اشخاص   الف 

  .نباشند  فساد اخالقی  باشند و مشهور به  مؤثر کیفري  پیشینهفاقد 
  :زیر باشد  شرایط  باید داراي  مسؤولـ  مدیر  ب 
   ایران  تابعیت -1 

                                                
 دارنـد بایـد توسـط     حقـوقی   شخصـیت   کـه   از متقاضـیانی   دسته آن  توسط  تقاضانامه  تنظیم  

   .پذیرد  انجام  یا شرکت  مؤسسه  مدیرعامل
  .)ابر اصل شوندبایست بر تمامی مدارك می(
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   قانونی  اهلیت -2 
   مؤثر کیفري  و سابقه  شهرت سوء  نداشتن -3 
کـار    سـابقه   سال  پنج  حداقل  و داشتن  متوسطه  کامل  دیپلم  دارا بودن -4 

  یـا مـدرك    تبلیغـات   هـاي  سازمان  با تأیید کمیته  در امور تبلیغات مؤثر
    لیسانس  دانشنامه  معادل  تحصیلی

و یا   دولتی  هاي یا شرکت  ها یا مؤسسات در وزارتخانه  اشتغال  عدم -5 
  ها شهرداري

  تبلیغات  در کمیته  درخواست  موضوع ،قفو  احراز شرایط  در صورت   
صـادر    کـانون   مجوز تأسـیس   قانونی  مراحل  از طی  و پس  بررسی  ستانا

  .گردد می
و ارشـاد    فرهنگ  کل  از عملکرد اداره  که در صورتی  متقاضیان  کلیه   

خود   انند شکایتتو می ،باشند  شاکی  استان  تبلیغات  یا کمیته  استان  اسالمی
و   امـور مطبوعـاتی    معاونـت   تتبلیغـا رسانی  دفتر تبلیغات و اطالع  را به

   .کنند  ارایه  و ارشاد اسالمی  فرهنگ  وزارت  رسانی اطالع
  

   بازرگانی  و تبلیغات  آگهی  هاي کانون  اداره      
   رسانی دفتر تبلیغات و اطالع      

                                                
 به  مورد اشاره  هاي در سازمان  مدیرمسؤولی  فرد متقاضی  نبودن  ، شاغل اشتغال  منظور از عدم  

یـا    کشوري  استخدام  قانون  مشمول  که  دیگري  هاي یا شیوه  ، قراردادي ، پیمانی رسمی  صورت
 .باشد کار می  قانون
  تبلیغاتی  هاي برنامه  و اجراي  در طراحی  سازنده  نقش  فاياز ای  فرد عبارت  مؤثر یک  سابقه  

  کلی  یا دچار آسیب  مانده  عقیم  یا عنصر، برنامه  نقش  آن  ایفاکننده  حذف  در صورت  که  است
  .شود می
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 قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور ١٦٢

 

  ها استان فرهنگ و ارشاد اسالمی در کل هاي هشماره تلفن ادار
  

  کداستان  تلفن  استان  ردیف
  0411  3352281 -  4   ذربایجان شرقیآ  1
  0441  3445018 -  20  آذربایجان غربی  2
  0451  2253996-2231443-2231453  اردبیل  3
  0311   6309091 -  5  اصفهان  4
  026  32563150-5  البرز  5
  0841  3334730  ایالم  6
  0771  2520536-2528075،8  بوشهر  7
  021   88841231 -  8  تهران  8
  0381   3334890 -  91  تیاريچهارمحال و بخ  9
  0584  2234412 -  13  خراسان شمالی   10
  0511   8594001 -  3  خراسان رضوي  11
  0561  4323573  خراسان جنوبی   12
  0611  3333094 -  5  خوزستان  13
  0241  5248001ـ  3  زنجان  14
  0231  3327380ـ  3322252  سمنان  15
  0541  2449928 -  31  سیستان و بلوچستان  16
  0711  2280791-2280891  فارس  17
  0281  3691409-11  قزوین  18
  0251  2114273ـ  2114274  قم  19
  0871  3285240ـ  3285070  کردستان  20
  0341  2205206-7  کرمان  21
  0348  2318116  جنوب کرمان   22
  0831  8238390ـ  82384020  کرمانشاه  23
  0741  2227311  کهگیلویه و بویراحمد  24
  0171  2220266ـ  2226060  انگلست  25
  0131  3237111 - 2   گیالن  26
  0661  3201794  لرستان  27
  0151  2262022  مازندران  28
  0861  3138051 -  3  مرکزي  29
  0761  5550432  هرمزگان  30
  0811     2512118 - 20   همدان  31
  0351    6247111 -15    یزد  32

  

                                                
 
 
 

 


