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مقدمه
آگهي تبليغاتي در سازمان صدا و سيما ماهيتاً يك برنامة راديويي يا تلويزيوني است كه عليرغم زمان كوتاه،
هدفي بلند مدت را دنبال كرده و تأثيري عميق و گسترده برمخاطبان دارد .آگهي ها با بهرهگيري از تكنيككهكاي
پيشكرفته ،بيككان شككيوا و مكوجز و سككاختار قككوي ،عمكدتاً توسككط متخصصككان زبكده تهيككه گرديككده و اغلككب در
پرشنوندهترين و پربينندهترين ساعات رسانه پخش ميشود .گرچه جذابيت هرچه بيشتر اين آثار هنري كوچكك
كه نشان از درك عميق هنري ،انديشه توانا و خالقيت ذهني سازندگان آنها دارد ،امرمطلوبي است؛ اما دقت در
ساخت نيز بگونه اي كه ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي و اصول اعتقادي جامعه در آنها حفظ و تقويت شود،
از اولويتي ويژه برخوردار است .بدليل دامنة گستردة آگهي ها و تأثير آن بر مخاطبين ،بيتوجهي به ارزشهكاي
ياد شده ميتواند ضايعة فرهنگي جبران ناپذيري را درپي داشته باشد.
درتهيه و تدوين اين آئين نامه نكات اساسي ازجمله رعايت موازين قكانوني ،اجتمكاعي و عرفكي كشكور ،حفكظ
حقوق رسانه ملي ،توليدكنندگان و مصرف كنندگان كاالها و خدمات ،مصنفان آثار موسيقايي و صيانت از زبكان
فارسي نيز مدنظر قرار گرفته است.
اميد است صاحبان محترم كاالها و خدمات و توليدكنندگان آگهيهاي راديويي و تلويزيوني در هنگكام سكاخت
تيزرهاي راديويي و تلويزيوني توجه به معيارها و ضوابط مورد احترام جامعه و اهداف نظام مقكد

جمهكوري

اسالمي ايران را كه در اين مجموعه گرد آمده و حاصل تكالش متخصصكان علكم تبليغكات و تجربكه گرانبهكاي
ده سال گذشته آنان است ،سرلوحه كارخويش قرار دهند.

اداره كل بازرگانی
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تعاريف:
.1آگهي:
آگهي عبارت است از معرفي كاالها يا خدمات با هدف اطالع رساني به مخاطبان ،با استفاده از عناصكري ماننكد:
صدا ،تصوير ،موسيقي ،نور ،رنگ و جلوه هاي ويژه از كانال ارتباطي راديو و تلويزيون و يا رسانه هاي مجكازي
سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران.
.2صاحب آگهي:
به توليد كن ندگان يا عرضه كنندگان كاالها و خدمات گفته مي شود كه ضمن پذيرش اصول و ضوابط اداره ككل
بازرگاني قصد تبليغ در رسانه راديو و تلويزيون را داشته باشند.
.3كانون تبليغاتي:
كانون تبليغاتي مؤسسه اي است داراي مجوز رسمي تبليغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،كه به يككي از
فعاليت هاي زير بپردازد:
الف -تهيه و تنظيم تبليغات بازرگاني :برنامه ريزي و مديريت تبليكغ و تهيكه و تنظكيم آن و همننكين تحقيكق و
بررسي درخصوص نتايج تبليغات بازرگاني و اثرات آن و اصالح و تكميل برنامكه هكاي تبليغكاتي بكراي تككرار
برنامه در دوره هاي بعد.
ب -مشاوره در تبليغات بازرگاني :مشاوره در فعاليت بازاريابي جزو اقدامات كانون هاسكت ككه خكود نيازمنكد
مقدماتي مانند شناخت كاال و مشتريان آن و مخاطبان تبليغ ،انتخاب شيوه هكا و رسكانه هكاي مناسكب و تعيكين
بودجه تبليغاتي مورد نياز است.
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ج -اجراي تبليغات بازرگاني :اجرا و نظارت بر اجراي برنامه تبليغاتي ازجمله وظايفي اسكت ككه ككانون هكاي
تبليغاتي ممكن است براسا

توافق برعهده بگيرند.

بنابراين منظور از كانونهاي آگهي و تبليغاتي در اين آئين شركتهايي هستند كه كار آنها تنظيم ،تهيه ،مشكاوره
و اجراي برنامههاي تبليغاتي و روابط عمومي و انجام دادن ساير خدمات براي معرفي و فروش كاال يا خكدمات
مربوط ميباشد.
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كليات
 -1اين دستورالعمل ،مجموعة ضوابط توليد آگهيهاي راديويي و تلويزيكوني اسكت ككه بكه پيشكنهاد اداره ككل
بازرگاني وتاييد معاونت منابع مالي و سرمايه انساني و در تطبيق با مجموعه قوانين حاكم بر سازمان صداوسكيما
تهيه و تدوين شده است.
 -2عالوه بر اين دستورالعمل ،رعايت سياست هاي كالن نظام جمهوري اسالمي ايران كه بنا به مقتضيات زماني
و حسب مورد ازسوي معاونت منابع مالي و سرمايه انساني اعالم ميشود ،ضروري است.
 -3تفسير مواد دستورالعمل و نيز ارائه نظرات مشورتي درمورد آنها برعهدة ادارة كل بازرگاني صداوسيماسكت.
اين ادارة كل موظف است بر رعايت كامل دستورالعمل مذكور نظارت نموده و از پخش آگهيهاي مغاير بكا آن
جلوگيري كند.
-4رعايت اين دستورالعمل براي پخش آگهي از تمامي شبكههاي راديويي و تلويزيوني جمهوري اسالمي ايكران
اعم از سراسري ،استاني ،برون مرزي وبين المللي الزامي است.
 -5با عنايت به لزوم رعكايت حقوق مخاطبين و انتظار صاحبان كاال از پخش آگهي و با توجه به اينكه راديكككو
رسانه مستقل مي باشد لطفاٌ در صورت مبهم بودن از ارائه صداي تيزرهاي تلويزيوني بكه عنكوان تيكزر راديكويي
پرهيز شود.
- 6مفاد اين دستورالعمل درمورد انواع آگهيهاي مستقيم و غيرمستقيم(آگهيهاي درون برنامهاي و برنامكههكاي
مشاركتي) نيز شامل ميشود.
-7آگهيها بايد با رعايت ادب اجتماعي و احترام به آحاد جامعه (اعم از زن ،مرد و كودك) توليد شود.
 -8تحقيرآداب و رسوم ،سنن ،گويش و لهجههاي اصيل اقوام ايراني در آگهي به هر شكل ممنوع است.
 -9مخدوش كردن دين مبين اسالم و اهل سنت واديان به رسميت شناخته شده در آگهي ممنوع است.
 -10استفاده از تصاوير حضرت امام خميني(ره) و مقام معظم رهبري در آگهي ممنوع است.
تبصره :1براي استفاده از تصاوير و بيانات حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري و همننين اسكتفاده از
تصاوير رؤساي سه قوه ارائه مجوزكتبي ضروري است.
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 -11در صورت لزوم به استفاده از پرچم و نقشه كشور جمهوري اسالمي ايران ،پرچم بايد به صورت كامكل و
همراه با نام اهلل و نقشه نيز بصورت واضح(روشن) و با توجه به تماميت ارضي كامل كشور و با قيد نام جزايكر
مورد استفاده قرار گيرد( .مانند خليج فار

و درياي خزر)

 -12بدليل اولويت دادن قانون به توليدات داخلي ،آگهي نبايد تلويحاً و يا تصريحاً موجب القاء برتكري ككاالي
خارجي بر توليدات داخل كشور شده و يا توليدات داخلي را در سطح پايينتري نمايش دهد.
 -13كاالهايي كه پس از طي مراحل قانوني و كسب مجوزهاي الزم از مراجع ذيصالح وارد كشكور مكيشكوند،
چناننه مشابه كاالي داخلي آن دركشور توليد نشود ،درصورت رعايت مواد اين آيين نامه مجاز به تبليغ از صدا
و سيما هستند.
 -14صاحبان كاال و خدمات و توليدكنندگان ،آگهيهاي خود را با رعايت كامكل ايكن دسكتورالعمل توليكد مكي
نمايند .و در صورت هر گونه تخلف يا شكايت از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي در مراجع ذيربط ،صكاحبان
كاال و خدمات و توليدكنندگان منفرداً و مجتمعاً پاسخگو خواهند بود.
 -15در صورت برخورد با موضوعات جديد و يا ايجاد اشكال يا ابهام در ساخت آگهكيهكاي تبليغكاتي توسكط
كانونهاي تبليغاتي يا صاحب كاال و خدمات موضوع رأساً از اداره كل بازرگاني استعالم شود.
-16كانونهاي تبليغاتي يا صاحبان كاال و خدمات كه قصد ساخت آگهي (تيزر) با سناريويي برگرفته از يك اثكر
خاص داخلي يا خارجي دارند ،ميبايست يك نسخه از فيلمنامه مصور ( )story bordرا به همراه اصل اثر بكه
اداره كل بازرگاني ارسال و پس از تأييد اقدام به ساخت نمايند .بديهي است در غيكر اينصكورت امككان صكدور
مجوز پخش وجود ندارد.
 -17چناننه آگهي ارائه شده حسب ظاهر ،مغايرتي با مواد اين دستورالعمل نداشته باشد ،اما پس از پخش ايجاد
زيان و خسارت نمايد و اين امر ناشي از تقصير و تخلف توليد كننده يا صاحب كاال و خدمات باشد ،اشكخاص
مذكور به ترتيب مسئوليت ،مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.
 -18درصورت نياز به نمايش مجري در آگهي ،استفادة همزمان از مجري خانم و آقا ممنوع ميباشد .
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فصل اول :موازين شرعی
بند  :1استفاده از آيات قرآن مجيد در آگهي هاي تجاري ممنوع است؛ اما در موارد خاص و با مجكوز اداره ككل
بازرگاني(شوراي بازبيني و باز شنوايي) مجاز مي باشد.
بند  :2استفادة همزمان از موسيقي و قرائت قرآن مجيد ولو بصورت زير صدا ممنوع است.
بند  :3استفاده همزمان از موسيقي با نمايش آيات ،اذان و مناجات بايد متناسب با موضوع باشد.
بند  :4در آگهي بايد از طرح خرافات و ترويج رفتارهاي خرافه برانگيز و خالف سنن اسالمي و عرف معمكول
درجامعه اسالمي ايران پرهيز شود.
بند :5باتوجه به مغايرت تاكيدبر "شانس" در كسب جوايز با تعاليم ديني و همننين تبعات منفي اجتمكاعي آن،
از طرح و تاكيد بر آن و برجسته سازي موضوع اجتناب شود.
بند  :6نمايش و يا تداعي هرگونه تما

بدني عمدي و يا غير عمدي بين زن و مرد در آگهي ممنوع است.

بند : 7نمايش هرگونه بدحجابي و عدم رعايت حد مجاز شرعي (نشان دادن گردن و يكا مكوي سكر خكانم هكا،
لبا

تنگ و كوتاه و ) ...ممنوع است.

بند  : 8استفاده از آرايش براي بازيگر و غير بازيگر اعم از زن و مرد در آگهي ممنوع است.
تبصره :نشان دادن ناخن هاي بلند و الك زده و زيورآالت غيرمرتبط با موضوع آگهي ممنوع است.
بند  : 9نمايش عريان مجسمه ،نيمتنه و يا تابلوي عريان انسان در آگهي مجاز نيست.
بند  : 10نمايش حركات موزون در آگهي ممنوع است.
بند :11استفاده از آرم و نشان تجاري صاحبان كاال و خكدمات در خكارج از ككادر و ذيكل و در انتهكاي تصكوير
بالمانع است.

11

13

فص
ل دوم

ف
ع
ي
ت
ج
«مواز ن ا ما ي و رع ي»

12

14

فصل دوم :موازين اجتماعي و عرفي
بند  :1هر نوع بياحترامي به مفاخر تاريخي و ميراث فرهنگي و اجتمكاعي بصكورت مسكتقيم و يكا تلكويحي در
آگهي ممنوع است.
بند  :2تحقير آداب و رسوم و سنن اصيل ايراني به هر شكل در آگهي ممنوع است.
بند :3ترويج و تبليغ آرايش و پوششهاي خالف عرف جامعه (آستين كوتاه ،خكال ككوبي و  )...بكراي مكردان
مجاز نيست.
بند  :4در آگهي استفاده از پوشش و لبا

هاي منقوش به نشانه ها ،تصاوير نا متعارف و نوشتههاي بيگانه مجاز

نيست.
بند  : 5استفاده از تصاوير خانم ها به صورت بسته ( كلوزآپ ،اكستريم كلوزآپ) در آگهي ها مجاز نيست.
بند :6آگهي نبايد موجب ترويج رفتارهاي خالف قانون (مانند عدم رعايت قكوانين راهنمكايي و راننكدگي و )...
شود .
بند  :7آگهي نبايد باعث رنجش بخشي از افراد و يا طبقات خاص در جامعه شود.
بند :8استفاده از لوازم صحنه و نوع چيدمان آنها بايد متناسب با كاالي مورد تبليغ بوده و از تجمل گرايكي در آن
پرهيز شود.
بند  :9نشان دادن تصاوير ورزشي در آگهي با استفاده از لبا

هكاي مربكوط بكه آن ورزش ،بكا رعايكت شكئون

اسالمي بالمانع است.
بند  :10استفاده از صحنه هاي استعمال دخانيات و موارد مشابه ديگر ككه مضكر بكه سكالمت انسكان بكوده و يكا
اعتياد آور باشند و به نوعي خواه تصريحاً و يا تلويحاً مصرف آنها را ترويج نمايد؛ مجاز نيست.
تبصره  :1پخش پيام هاي بهداشتي در مورد مضرات دخانيات و يا مواد مخدر از اين قاعده مستثني است.
بند  :11آگهي نبايد وحشت و خشونت را القاء كند.
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بند  : 12نمايش استفاده از سگ،گربه وخوك در كنار خانواده مجاز نيست .اين امر درمورد ساير حيوانات درحد
عرف جامعه بالمانع است.
بند  : 13در آگهي ،استفاده از تصاويري كه در آن جانوران آزار مي بينند؛ بكه منظكور ترغيكب موضكوع ممنكوع
است.
بند  :14تبليغاتي كه مروج تخريب محيط زيست انسان ،جنگل ها ،مراتع و منابع طبيعي و زيستگاههكاي طبيعكي
جانوران باشد ممنوع است.
بند :15در تيزرهايي كه افراد حاضر در اجتماع رانمايش ميدهد (به ويژه در فضاهاي عمومي) در مراكز خريكد،
فروشگاهها و ...هنگام حضور بانوان ،از تمامي پوششها (چادري و مانتويي) استفاده شود.
بند :16در صورت درخواست نمايش تصوير پولملي در آگهي  ،ميبايست موضوع آگهكي و شكرايط آن مكورد
توجه جدي قرارگيرد.

خانواده
بند  :1نمايش رفتارهاي منفي و نابهنجار در خانواده مانند توهين ،تمسخر و بي احترامي به يكديگر به خصوص
به والدين و بزرگترها در آگهي مجاز نيست.
بند  :2نمايش صحنههاي ضرب و شتم و كتككاري درون خانواده و يا جامعه در آگهي مجاز نيست.
بند  :3براي حفظ كرامت زن  ،نمايش تصاوير او در آگهي نبايد هدف تبليغ قرار گيرد.
بند  :4نشان دادن تصاوير زن و مرد در كنار هم ،چناننه بيانگر رابطه خانوادگي بوده و مفهوم غير اخالقي و غير
شرعي را تداعي نكند ،بالمانع است.
بند : 5با توجه به ضرورت توجه و پرداختن به نهاد مقد

خانواده  ،ترجيحاً از انتخكاب و توجكه بكه فضكاهاي

مجردي و دانشجويي پرهيز شده و خانوادههاي منتخب با حداقل  2فرزند نمايش داده شود.
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كودک
بند  : 5آگهي نبايد موجب بدآموزي كودكان شود و يا آنها را وادار به انجام كارهايي كنكد ككه در عكرف جامعكه
پذيرفتني نيست.
بند  :6آگهي نبايد باعث تمسخر يا استهزا كودكان بخاطر نخريدن كاال و يا اطالع نداشتن آنان از محصول شود.
بند  :7نمايش خريد كردن كودكان بدون حضور والدين و افراد آشنا مجاز نيست.
بند  :8كودكان نبايد در مكان هاي ناآشنا و خطرناك و در حال همراهي با افراد غريبه نشان داده شوند.
بند  :9تصاوير آگهي نبايد موجب تشويق كودكان به انجام رفتارهاي مخاطره آميز مانند بازي با كبريت ،بنكزين،
لوازم برقي ،چرخ گوشت ،وسايل برنده و خطرناك واستفاده از دارو بدون حضور والدين شود.
بند :10كودكان نبايد در حال استفاده از مواد ضدعفونيكننده ،سمي ،بيهوشكننده و خوابآور نمايش داده شوند
و يا در شرايطي به تصوير كشيده شوند كه به اقتضاي سن آنان خطرناك است.
بند  :11چناننه كودكي در صحنة آتشسوزي نشان داده شود ،نشان دادن آتشنشان يا امدادرسان و يا والدين او
در كنار كودك الزامي است.
بند  :12استفاده از كودكان خيلي چاق براي القاي سالمت بخش بودن و يا انرژيزا بودن مواد غذايي مورد تبليغ
در آگهي مجاز نيست.
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فصل سوم :حقوق مخاطبين و مصرفكنندگان كاال
بند :1اطالع مصرفكننده از ويژگي هاي محصول حق اوست؛ بنابراين هرگونه فريب مخاطب در مكورد ككاالي
مورد تبليغ و يا تحقير ،مقايسه  ،تخريب و نفي كاالي رقيب ممنوع است.
بند  :2براي حفظ اعتماد مردم به رسانه ملي ،سفارش دهندگان و سازندگان آگهيها بايكد مكدارك و مسكتندات
قانوني مربوط به ادعاهاي مطرح شده درآگهي هاي خود از قبيل گواهي استاندارد ،بهداشت و ساير ويژگيهكاي
كاال را از مراجع ذيصالح دريافت و به اداره كل بازرگاني ارائه كنند.
تبصره  :1در صورت نياز به تمديد مدارك مذكور ،به تشخيص اداره كل بازرگاني در ازاي تعهد كتبي صكاحب
كاال و يا كانون تبليغاتي ،حداكثر  2ماه به آنان فرصت داده خواهد شد.
بند  :3صاحبان آگهي تنها مي توانند ويژگيهاي مستند كاالي خود را نمايش دهند و بايكد از مقايسكه تصكويري
ميان آن كاال و كاالي رقيب (بصورت بسته ،باز ويا تلويحي) خودداري كنند.
بند  :4پخش آگهي مربوط به اوراق مشاركت ،فروش سهام ،هداياي بانك ها ،پيش فروش كاال ها و خكدمات و
موارد مشابه ،نياز به ارائه مدارك الزم و مجوز مراجع ذيصالح دارد.
بند  :5استفادة مستقيم يا تلويحي از صفت تفضيلي و يا عالي (تر و ترين) ،در آگهكي مجكاز نيسكت؛ مگكر ايكن
صفات در مقايسة كاال با گذشتهاش به كار رود و يا مستند به مدارك باشد.
بند  :6توليدكننده يا صاحب آگهي براي اعالم هدايا و يا تخفيف كاالي خود بايد قبالً تأييد مراجع ذيصكالح را
دريافت و ارائه كرده ،ضوابط موضوع صدا و سيما را نيز بپذيرد.
بند  :7انتشار آگهيهاي مربوط به فروش كاال و يا خدمات از طريق قرعه كشي ،زماني مجاز است كه:
الف -آگهي دهنده ،خود توليدكننده آن كاال يا خدمت باشد و يا نمايندگي رسمي و قانوني از توليد كننده داشته
باشد.
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ب -هينگونه وجهي از متقاضيان براي شركت در قرعه كشي دريافت نشود.
ج -بهاي كاال يا خدمت و نحوه واگذاري و دفعات اقساط و ساير شرايط ،دقيقا در متن آگهي مشخص و روشن
باشد.
بند : 8صاحب آگهي مكلف است تاريخ قرعه كشي را حداقل در بيش از  5نوبت از آگهي هاي تبليغاتي خود به
اطالع مخاطبين برساند.
بند  :9چناننه درآگهي تصاويري در زمينه هاي مختلف شغلي نشان داده شود ،بازيگران بايد ضمن در بر داشتن
لبا

متناسب با آن شغل ،تجهيزات ايمني الزم را نيز به كار برند.

بند  :10استفاده از كارشناسان آزمايشگاههاي غيرپزشكي كه ملبس به لبا

سفيد باشند بكه شكرط نصكب نكام و

نشان تجاري آن شركت بر روي سينه به گونه اي كه براي مخاطب قابل رؤيت باشد؛ بالمانع است.
بند  :11استفاده از پزشك و بيمار در آگهي ممنوع است.
بند :12در آگهي نمي توان از قول منابع علمي ادعاهايي به عمل آورد كه از طرف منابع موثق علمي تاييد نشكده
باشد.
بند : 13در حوزه محصوالت غذايي ،از نمايش مصرف بيرويه و غير متعكارف درتمكامي حكوزههكا ككه بيكانگر
اسراف و ترويج مصرفگرايي باشد پرهيز ؛ و به مصرف بهينه توجه الزم شود.
بند :14تبليغ انواع دارو ممنوع است و ليكن تبليغ شركت داروسازي بالمانع مي باشد.
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فصل چهارم :حقوق و وظايف صاحب كاال و خدمات
بند  :1استفاده از نام هاي خارجي براي كاالي ايراني ممنوع است.
بند  :2صاحب كاال مي تواند مداركي را كه به خاطر رعايت كيفيت محصول خود دريافت ككرده اسكت( ،ماننكد:
استاندارد ،بهداشت ،كيفيت ،حقوق مصرفكننده و …) براي اطالع مصرف كننده در آگهي استفاده كند.
تبصره :1استفاده از استانداردهاي خارجي در آگهي منوط به تائيد آن از سكوي موسسكه اسكتاندارد و تحقيقكات
صنعتي ايران است.
تبصره :2براي كاالي خارجي دارا بودن برگ سبز گمركي به معني دارا بودن استانداردهاي الزم است.
بند  :3صاحب كاال و خدمات مي تواند توانايي خود در صادرات كاال را بكه اطكالع مخاطبكان داخلكي برسكاند،
مشروط برآنكه وزارت بازرگاني آن را تائيد كند.
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فصل پنجم :حقوق و ضوابط سازمان صدا و سيما
بند  :1معاونت منابع مالي و سرمايه انساني به نمايندگي از سازمان صدا و سيما تمامي اختيارات ،مسئوليتهكا و
سياستگذاريهاي مربوط به تبليغات و نيز اجراي اين آييننامه را بر عهده دارد.
بند  :2ادارةكل بازرگاني آگهيهائي را كه با مفاد اين مقررات مغايرت دارد ،جهت رفع اشكال به صاحب كاال يا
شركت تبليغاتي مربوطه اعاده خواهد كرد.
بند  :3استفاده از نام و يا بخشي از برنامه هاي توليدي و يا زنده شبكههاي راديويي و تلويزيوني در آگهي بدون
كسب مجوز و بازسازي آن صحنه ممنوع است.
بند  :4در آگهيهاي راديويي و تلويزيوني براي استفاده از از آهنگها و آثار موسيقائي متعلق بكه صداوسكيما و
صاحب اثر كسب مجوز اداره كل بازرگاني ضروري است.
بند  :5آگهي بايد ازنظر فني (صوتي وتصويري) طبق استانداردهاي سازمان صدا و سيما تهيه شود .
بند  :6اداره كل بازرگاني مجاز است در هرمقطعي كه متوجه مغايرت آگهي با ضوابط اين مقررات شود ،شناسكه
آن را باطل نموده ،خواستار رفع اشكال آن ازطريق صاحب آگهي يا كانون تبليغاتي شود.
بند  :7سازندگان آگهي چناننه قصد استفاده از صدا و تصوير چهرههاي شاخص برنامكه هكاي صكدا وسكيما در
آگهي را داشته باشند بايد قبالً مجوز الزم را از اداره كل بازرگاني صدا و سيما اخذ نمايد .درصورت استفاده از
چهره هاي معروف و مشاهير در آگهي ،الزم است سناريوي مصور ) )story bordآن بههمراه مكاتبه اسكتعالم،
به امورآگهيها ارائه شود درصورت تاييد اين امور اقدام به ساخت آگهي شود تا هزينه مازاد بر شركت تبليغاتي
تحميل نشود .
تبصره  :1استفاده از افرادي كه به گويندگي خبر و يا اعالم برنامه اشتغال دارند ،مطلقاً جايز نيست.
تبصره  :2آگهيهايي كه با كسب مجوز الزم در آن از تصوير و يا صكداي چهكرههكاي برنامكههكاي صداوسكيما
استفاده شده باشد ،در زمانهاي نزديك به برنامه آن چهرهها پخش نخواهد شد.
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فصل ششم :حقوق صاحبان آگهی بعنوان يک اثر هنری
بند  :1آگهي راديويي و تلويزيوني يك اثر هنري است و براي حفظ حقوق معنوي شركت تبليغكاتي سكازنده آن
بايد داراي شناسنامه (نام كارگردان ،فيلمنامهنويس ،آهنگساز ،گوينده ،شاعر و …) باشد.
بند  :2صاحب آگهي بايد ضمن درج شناسنامه اثر در آگهي ،يك نسخه آن را به اداره كل بازرگاني تحويل دهد.
تبصره  :1مسئوليت مندرجات شناسنامه آگهي برعهده كانون تبليغاتي است.
تبصره  :2صاحب كاال درصورت خريد حقوق مادي و معنوي اثر ،صاحب آگهي شناخته مي شود.
بند  :3حقوق يك آگهكي متعلكق بكه شكركت تبليغكاتي سكازنده آن اسكت و اسكتفاده از تمكام يكا بخشكي از آن
(موسيقي ،فيلمنامه ،شعر ،دكور و …) توسط سايرين ،تنها با اجازه كتبي صاحب اثر امكان پذير است.
بند :4براي تمام تيزرهاي موزيكال ،آپلود متن شعر به همراه ساير مدارك الزامي است.
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فصل هفتم :صيانت از زبان ،گفتار و نوشتار فارسی
بند  :1صاحب آگهي موظف است نام ونشان كاالي خود را به ثبت برساند.
تبصره  :1نسبت نوشته هاي فارسي به التين در كاالهاي خارجي ،توليد مشترك وتحت ليسانس بايكد 70بكه 30
درصد باشد.
بند  :2استفادة غلط از واژگان فارسي درآگهي مجاز نيست.
بند  :3زبان آگهي بايد قابل فهم و روان باشد .استفاده از گفتار محاورهاي در صورتي مجاز اسكت ككه بكه زبكان
فارسي آسيب نرساند.
بند  :4اشعار آگهيهاي آهنگين بايد ازنظر قافيه ،وزن و رديف از استحكام كافي برخوردار باشد.
بند  : 5درنوشتههاي آگهي ،دستور زبان و قواعد فارسي بايد رعايت شود .استفاده از الفبا ،اعكداد و نشكانههكاي
زبان بيگانه به جز نشانه محصول) در آگهي ها ممنوع است.
بند  :6استفاده از واژهها و اصطالحات بيگانه منوط به اخذ مجوز از ثبت عالئم و نشانهاي تجاري مكي باشكدو
مطابق تعرفه موضوعه محاسبه خواهد شد .بهرهگيري از واژههائي كه فرهنگستان زبان فارسي معادل فارسي آنها
را اعالم كرده و رايج شده است در آگهي ضروري است.
بند  :7نام كاالي داخلي بايد درفرهنگ هاي لغات معتبر فارسي (مانند دهخدا ،عميد ،معين و  )...داراي معني ،يا
نام مكان خاص قيد شده در فرهنگ ها باشد؛ در غير اينصورت برابر با تعرفه ها و ضوابط همان محاسبه خواهد
شد.
تبصره  :2استفاده از نام محلي براي كاال درصورت ثبت در فرهنگ هاي رسمي با ذكر معني آن بالمكانع اسكت ؛
مشروط برآنكه آن نام در زبان فارسي معناي غير متعارف نداشته باشد.
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تبصره  :3استفاده از نام هاي اختصاري و مقطع اعم از معني دار و بي معني به شرط آنكه كامل آن داراي معنكي
باشد بالمانع است.
بند  :8در آگهي ،عناوين ،نامهاي سياسي و جغرافيايي و نشانههاي طبيعي بايد مطابق موارد رسمي اعالم شده از
سوي مراجع ذيربط كشور بهكار رود.
بند  :9اعالم نشانيها (مانند نشاني پستي) در گفتار و نوشتار آگهي بايد بصورت كامل و قابل فهم باشد.
بند  :10استفاده از نامهاي اقوام ايراني ( كردي ،لري ،آذري ،تركمن و  )...چناننه در فرهنگ لغات معتبر آن قوم
درج شده باشد در آگهي بالمانع است.
تبصره  :4در صورت استفاده از زبان ،گويش و يا لهجه هاي كردي ،آذري ،لري ،تركمن و  ...مشروط بكه آنككه
معناي آن به زبان فارسي در زير آن نوشته شده باشد مجاز است.
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فصل هشتم :ضوابط استفاده از موسيقی در آگهی
بند  :1از موسيقي توليد شده و اختصاصي آگهيهاي ديگر صاحبان كاال و خكدمات بكدون موافقكت كتبكي آنكان
نميتوان استفاده كرد.
بند  :2در آگهي نبايد ازسرود رسمي كشور استفاده شود مگر اينكه ضرورت آن (مانند آگهي افتتاح پروژه هكاي
ملي) تاييد شود.
بند  :3تكخواني خانمها و يا موسيقي همراه با همخواني آنها (كر) ،بهنحوي ككه صكداي خكانمهكا در آن غلبكه
داشته باشد در آگهي مجاز نيست.
بند  :4استفاده از موسيقي شش و هشت و موسيقي هاي مبتذل در آگهي ممنوع است.
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فصل نهم :مقررات مربوط به زيرنويس
بند  :1نوشته زيرنويس بايد ساده و گويا باشد.
بند  :2نوشته محاوره اي در زيرنويس مجاز نيست.
بند  :3حركت كلمات زيرنويس به لحاظ رعايت شيوه خواندن زبان فارسي بايد از چپ به راست باشد.
بند  :4سرعت حركت زيرنويس بايد به اندازه اي باشد كه مخاطب بتواند آن را بخواند.
بند  :5پس زمينه ( بك گراند ) زيرنويس بايد ساده باشد.
بند  :6زيرنويس بايد حداكثر  90پيكسل ارتفاع تصوير تلويزيوني را در برگيرد.
بند  :7حداكثر زمان پخش زيرنويس در صفحه تلويزيون  15ثانيه است .اما با رعايت ضكوابط ،بكيش از آن نيكز
ميسر ميباشد.
بند  :8استفاده از گرافيك تصويري فقط براي نام و شعار محصول در انتهاي زيرنويس مجاز است.
بند : 9استفاده از رنگ مشكي (به دليل فني) در زيرنويس مجاز نميباشد.
بند :10در نشان آگهي از نمايش تصاوير متعدد در صفحه خودداري شود(بدليل رعايت استاندارگرافيك).
بند :11در نشان آگهي حركت تصاوير بهجز لوگوي پيامهاي بازرگاني ممنوع ميباشد.
بند :12نشان آگهي برابر ضوابط و به منظور نمايش نشان و برند تجاري محصول ساخته شود و از تصاوير تيكزر
استفاده نشود.
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مجوز ها
بند  -1براي حفظ اعتماد مردم به رسانه ملي ،سفارش دهندگان و سازندگان آگهيها بايكد مكدارك و مسكتندات
قانوني مربوط به ادعاهاي مطرح شده درآگهي هاي خود از قبيل گواهي استاندارد ،بهداشت و ساير ويژگي هاي
كاال را از مراجع ذيصالح دريافت و به اداره كل بازرگاني ارائه كنند.
تبصره  :1در صورت نياز به تمديد مدارك مذكور ،به تشخيص اداره كل بازرگاني در ازاي تعهد كتبي صكاحب
كاال و يا شركت همكار ،حداكثر  4ماه به آنان فرصت داده خواهد شد .ضمناً مواردي كه در حال اخكذ ،تهيكه و
تمديد است با صالحديد اداره كل بازرگاني به مدت يك ماه پخش آن بالمانع است.
بند  - 2پخش آگهي مربوط به اوراق مشاركت ،فروش سهام ،جوائز بانك ها ،پيش فروش كاال ها و خكدمات و
موارد مشابه ،نياز به ارائه مدارك الزم و مجوز مراجع ذيصالح دارد.
بند  - 3آگهي هاي مربوط به خواص مواد غذايي ،آشاميدني ،بهداشتي و آرايشي طبق مقررات مربكوط مسكتلزم
گرفتن اجازه قبلي از وزارت بهداشت ودرمان است.
تبصره  :2تبليغ در مورد خواص داروها ممنوع است مگر بر طبكق ضكوابط مكاده  5قكانون مربكوط بكه مقكررات
پزشكي ودارويي و مواد خوراكي و آشاميدني مصوب .1334
بند -4تبليغ فيلم هاي سينمايي ،داستاني و  ...نيازمند اخذ مجوز از رياست محترم سازمان صدا و سيماي
جمهوري اسالمي ايران يا معاون برنامه ريزي و منابع مالي مي باشد .در ضوابط هر سال به منظور حمايت از
صنعت سينما تعرفه ها و تخفيف هاي خاص عالوه بر ديگر تخفيفات پيش بيني نمايد .براي تبليغ فيلم هاي
سينمايي تيزر جداگانه اي از فيلم ساخته شود ( از پالنهاي فيلم بعنوان تيزر استفاده نگردد).

بند  –5تبليغات كاال ها و فراورده هايي كه طبكق تبصكره  4مكاده  6قكانون اصكالح قكوانين و مقكررات موسسكه
استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه اجراي استاندارد را در مورد آنها اجباري اعالم كرده است منوط به داشتن
پروانه كاربرد عالمت استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ميباشد .كانون مكلف به اخذ گواهي الزم از سكفارش
دهنده مي باشد.
اين مجموعه ضوابط به استناد بند  6از ماده  22و بند  5از مكاده  21قكانون اساسكنامه سكازمان صكدا و سكيماي
جمهوري اسالمي ايران و آيين نامه نحوه پذيرش و پخش آگهي هاي بازرگاني بكه شكماره  1100 /3019مكورخ
 83/4/1تنظيم و قابليت اجرا دارد.
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