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 به نام خدا

 ایران رقوانین و مقررات تبلیغات دموضوع :

 
و مقررات  نیمختلف در چارچوب قوان یدر کشورها یگر یمانند هر صنعت د غاتیتبل
 یم جادیا یبستر  ،یغاتیو مقررات تبل نیشود. قوان یانجام م یمتفاوت یغاتیتبل

هر کشور انجام شود و امکان  نیو بر اساس مواز یبه صورت اصول غاتیکنند تا تبل
و  نیمقاله درباره انواع قوان نیکنندگان وجود نداشته باشد. ا غیتبل یتخلف برا

به  یشتر یقرار دهده و اطالعات ب یناظر اند را مورد بررس غاتیکه بر تبل یمقررات
 .شما خواهد داد

 به چه معناست غاتیتبل

مختلف  یاجتماع یاست که با استفاده از آن گروه ها یاجتماع دهیپد ینوع غاتیتبل
 یاجتماع یگروه ها گریمحصوالت خود به د ایخدمات  یه ارائه و معرفتوانند ب یم

شود؛ با  یم دهیانسان ها د یاجتماع یزندگ یدر تمام جنبه ها غاتیبپردازند. تبل



 

 

 

 

 021-88640194الی  6 :شماره تماس                              Mayapaint.ir  :آدرس سایت   
 

 

3 

 یم یتخصص یها تیمجموعه فعال ترا به صور غاتیحال ما امروزه تبل نیا
 یشوند و هدف آن جذب مشتر  یکه توسط برندها و کسب و کارها انجام م میشناس
 .باشد یاستفاده از خدمات آن ها م ایمحصوالت  دیمخاطبان به خر بیو ترغ

 و مقررات دارد نیبه قوان ازین غاتیتبل چرا

 
 یبرقرار  یروش ها نیوجود داشته و از مهم تر یجوامع انسان انیم ربازیاز د غاتیتبل

به خود گرفت  یدیجد یچهره  غاتیتبل ،یالدیم ۱۹ارتباط بوده است. پس از قرن 
 نییتع ژهیو یروش ها مقررات ها نیا یگرفتند برا میرو دولت ها تصم نیو از هم

و حفظ  تیامن نیباشند تا ضمن تام داشتهنظارت  یغاتیتبل یها تیکرده و بر فعال
 یتمام جهیباشند. در نت یغاتیامور تبل یتمام یقادر به سامانده ،یمنافع عموم

 .باشند یو مقرار م نیبه قوان ازین غاتیو تبل یطراح یشرکت ها

 سیاز جمله تاس یغاتیتبل یها تیفعال یهر کشور، تمام یغاتیو مقررات تبل نیقوان
 طیو شرا یغاتیتبل یتعرفه ها ،یو ضوابط انتشار آگه طیشرا ،یغاتیتبل یکانون ها

ها از بروز  تیفعال نیا یو سازمان ده تیرینظارت کرده و با مد غاتیاستفاده از تبل
 .کنند یم یر یجلوگ غاتیهرگونه تخلف درحوزه تبل
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 رانیکشور ا یغاتیو مقررات تبل نیقوان

 
 یسازمان یمرکز  تهیتحت نظارت کم یغاتیو مقررات تبل نیقوان رانیکشور ا در
تماما در  دیانجام شده در کشور با غاتیشوند. تبل یم میکشور تنظ یغاتیتبل

 نیا ریسازمان انجام شوند؛ در غ نیچارچوب و ضوابط مشخص شده توسط ا
مشمول  استانجام شده به عنوان تخلف شناخته شده و ممکن  غاتیصورت تبل

 شود. مهیپرداخت جر

 :پرداخت میخواه رانیمهم در کشور ا یغاتیو مقررات تبل نیاز قوان یدر ادامه برخ 
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سازگار  رانیا یاسالم یحاکم بر جمهور  یشرع نیا موازب دیبا یغاتیتبل یها یآگه
 .باشد

 زیو ن نیو تمثال ائمه اطهار و معصوم یمقامات کشور  نیو عناو ریاز تصاو استفاده
که هدف آن ها  یغاتیکشور در تبل یو فرهنگ یخیتار یها تیاستفاده از شخص

 .باشد، ممنوع است یارائه خدمات و محصوالت مصرف

ارزش  یکسب و کار ها را ب گریمحصوالت د ایخدمات  یستینبا یغاتیتبل یها یآگه
 .و فاقد اعتبار جلوه دهد

 .شود، ممنوع است یبه اعتقادات عموم نیکه باعث توه یمطالب ایاز لحن  استفاده

 .استفاده شود غاتیقابل اثبات در تبل ریغ یاز ادعا دینبا

 .ممنوع است غاتیدر تبلندارند  یموثق یکه منبع علم یقول کردن مطالب نقل

ها ممنوع  رستانیدر کودکستان ها، دبستان ها و دب یو تجار  یبازرگان غاتیتبل
 .است

 .باشد یممنوع م غاتیدر تبل یموضوع ای تیهر شخص و تمسخر ریتحق

باشند، متخلف  یکه مروج فساد و هرگونه رفتار که بر خالف عفت عموم یغاتیتبل
 .شوند یمحسوب م

شود، متخلف  نییتع زهیو مصرف جا دیبه خر قیتشو یکه در آن برا یغاتیتبل
 .شود یشناخته م

 شود یم نییچگونه تع رانیو مقررات در کشور ا نیقوان
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مقام  نیتر یکشور که عال یغاتیتبل یسازمان ها یمرکز  تهیکم رانیکشور ا در
و  یغاتیمختلف تبل یاست، با توجه به حوزه ها یغاتیگذار در امور تبل استیس

 .پردازند یآن ها م بیدستورالعمل و تصو هیموجود، به ته یغاتیموارد تبل

 یدستور العمل ها به مراجع مربوطه فرستاده شده و ضوابط نیا ب،یاز تصو پس
ملزم  یهمگ یغاتیشوند. مراکز تبل یابالغ م یغاتیکه الزم االجرا هستند به مراکز تبل

نکردن  تیبوده و در صورت رعا هیود در ابالغموج نیضوابط و قوان یتمام تیبه رعا
 دیبا ییپاسخگو یشناخته شده و برا خلفضوابط، مرکز مربوطه مت نیاز ا کیهر 

 .به مراجع مربوطه مراجعه کند

 متحده االتیا یغاتیو مقررات تبل نیقوان

و  هیتجارت فدرال ته ونیسیمتحده توسط کم االتیا یغاتیو مقررات تبل نیقوان
 یغاتیمراکز تبل اریدر اخت یمفصل یشده و آن ها را به صورت قطعنامه ها نییتب

 یاز مقررات یبرخ ون،یسیکم نیا یشده از سو نییتع نیدهند؛ بر اساس قوان یقرار م
 :باشند یم ریشامل موارد ز ستند،آن ها ه تیملزم به رعا یغاتیکه مراکز تبل

 .طبان را نداشته باشدمخا بیصادقانه باشد و قصد فر دیبا یتجار  یآگه

کننده بتواند آن ها را اثبات  غیباشه و تبل حیصح دیبا غاتیذکر شده در تبل یادعا
 .کند

 .منصفانه باشد دیبا یتجار  یآگه

 .برساند بیبه مخاطبان آس یقیطر چیبه ه دینبا یتجار  یآگه

به خط  دیبرند نبا کی غاتیدر اثر تبل یحقوق ای یقیشخص حق چیه یعموم منافع
 .فتدیب

 .ردیصورت نگ یقشر خاص هینفرت عل ایخشونت  جیترو
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 کشور ها ریسا یغاتیو مقررات تبل نیقوان

مشابه دارند  یغاتیو مقررات تبل نیتوان گفت اغلب کشور ها قوان یم یطور کل به
هستند. به عنوان مثال،  رییهر کشور قابل تغ نیو مواز یکه حول قانون اساس

و مقررات در  نیمهم قوان یاز بندها یکیناهنجار  یاز خشونت و رفتار ها یر یجلوگ
 گریبه عنوان مثال د ایشود؛  یم یادیمختلف است که به آن توجه ز یکشور ها

مشابه  یغاتیو مقررات تبل نیقوان نیاز مهم تر زین غاتیو کذب نبودن تبل بندهیفر
 .مختلف است یدر کشور ها

کرده و  نییخود تع نیخاص خود را با توجه به مواز یتغایتبل نیکشور قوان هر
دارند که به به  یخاص نیقوان  نطوریهم زین یغاتیتبل یانواع شرکت ها نطوریهم

و  نیبا قوان ییآشنا یبرا دیتوان یدهد؛ شما م یدر دسترس قرار م هیصورت ابالغ
 .دیو مطالعه کن دهها را جستجو کر هیابالغ نیمقررات هر کشور ا

 

 مختلف یو مقررات کشورها نیمتداول قوان سواالت

 افتد؟ یم ینشوند، چه اتفاق تیرعا یغاتیو مقررات تبل نیکه قوان یدر صورت-۱

 ینقد مهیجر ایمراجع مربوطه به تذکر  ،یغاتیمرکز تبل کیاغلب موارد با تخلف  در
 نیکه قوان یموارد، در صورت یحال در برخ نیکنند؛ با ا یبسنده م ییدر مراحل ابتدا

مرکز  تیباشند، ممکن است فعال یغاتیتبل یها هیابالغ ینقض شده از خط قرمز ها
 .مذکور ممنوع شود یغاتیتبل
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 چگونه است؟ یغاتیتبل نینقض قوان مهیجر  نهیهز -۲

قانون نقض  تیبا توجه به نوع جرم و اهم یغاتیتبل نینقض قوان مهیجر نهیهز
ناموت  ونیلیناموت تا چندصد م ونیلیم ۱ نیتواند ب یشود و م یم نییشده تع

 .باشد ریمتغ

 

 را از سر گرفت؟ غاتیتوان تبل یم ،یغاتیتبل نیدر صورت نقض قوان-۳

قابل حل باشد، پس از انجام  مهیکه جرم نقض قانون، تنها با پرداخت جر یصورت در
حال در  نیشود؛ با ا یدوباره به کسب و کار داده م تیالزم، اجازه فعال یها یبررس
 .مرکز مربوطه ممنوع شود تیموارد ممکن است فعال یبرخ
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