راهنمای اکران
آگهی های تبلیغاتی در رسانه ها

دفتر تبليغات و اطالع رساني
اداره کانونهای آگهي و تبليغات بازرگاني
بهمن ماه 5931
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
مستندات قانونی برای اکران آگهی های تبلیغاتی در رسانه
 -1در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از «تبليغات تجاري» به طور خاص سخني به ميان نيامده ليکن اصل سوم
و فصل سوم قانون اساسي داللت بر اهميت حقوق ملت و رعايت آن در همه زمينه هادارد که تبليغات نيز بايد در
چارچوب حقوق مردم ،نهادهاي حاکميتي و موسسات توليدي  ،خدماتي قرار گيرد.
قوانين عادي و آييننامهها
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قانون مخصوص تبليغات تجاري هنوز به تصويب مجلس شوراي اسالمي نرسيده است اما ((شوراي انقالب جمهوري
اسالمي )) در جلسه مورخ  ،1531/17/72اقدام به تصويب (( آيين تاسيس ونظارت برنحوه کار و فعاليت کانون هاي
آگهي و تبليغاتي )) کرده که در حکم قانون مصوب مجلس شوراي اسالمي مي باشد.
«آگهيهاي تبليغاتي که از طريق رسانههاي همگاني (راديو ،تلويزيون ،سينما ،روزنامه ،مجله ،سالنامه ،ويزيتوري و
مانند آن) پخش و انتشار مييابد ،تابع مقررات مندرج در اين آييننامه ميباشد».
نکته دوم  :ماده  13آييننامه مذکور تصريح مي کند:
در حال حاضر قوانين و مقررات مربوط به حوزه تبليغات بازرگاني شامل موارد زير است که تمامي رسانه هاي
کشور ملزم به رعايت آنها هستند:
 آييننامه تأسيس و نظارت بر نحوه کار و فعاليت کانونهاي آگهي و تبليغاتي ( مصوب )31/17/72-

 11قانون مطبوعات ( مصوب 46/17/77واصالحيه مورخ  21/5/1مجلس شوراي اسالمي)

 قانون تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي ،تحقيقاتي و فرهنگي که بدون اخذ مجوز قانوني داير شدهاند( مصوب 27/11/72مجلس شوراي اسالمي )
-

آيين نامه اجرايي تعطيل مؤسسات و واحدهاي آموزشي ،تحقيقاتي و فرهنگي که بدون اخذ مجوز قانوني
داير شدهاند ( مصوب  25/15/11هيات وزيران )

 مصوبه جلسات  615و  315شوراي عالي انقالب فرهنگي در خصوص آموزشگاههاي آزادعلمي ( مصوب  1511/3/75شوراي عالي فرهنگي
-

)

مصوبه جلسه  622شوراي عالي انقالب فرهنگي درخصوص آموزشگاههاي آزاد هنري( مصوب1511/1/71
شوراي عالي فرهنگي )

-

مصوبه جلسه  526شوراي عالي انقالب فرهنگي درخصوص آيين نامه اجرايي ضوابط برگزاري مسابقات
ديني ،فرهنگي و هنري ( مصوب 17/5/71شوراي فرهنگ عمومي )

 آييننامه اجرايي قانون ممنوعيت بهکارگيري اسامي ،عناوين و اصطالحات بيگانه ( مصوب 21/1/16هياتوزيران )
 دستورالعمل چگونگي آگهي هاي پيش فروش ساختمان ( lمصوب سال  4931وزارت راه وشهرسازی)2

-

قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن (مصوب  11/3/4مجلس شوراي
اسالمي )

-

آييننامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مسکن ( مصوب15/5/4
هيات وزيران )

-

آيين نامه اجرايي قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت ،خريد و فروش ،نگهداري ،تبليغ و استفاده از
دستگاه فلزياب ( مصوب  21/17/13مجلس شوراي اسالمي )
( مصوب  17/11/76مجلس شوراي اسالمي )

-

قوانين و مقررات مربوط به تجارت الکترونيکي

-

تبصره  9ماده  41قانون نظام صنفی درخصوص مممنوعيت تبليغات واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب
( مصوب  4931/6/44مجلس شوراي اسالمي )

-

ماده  2قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان در خصوص تبليغات خالف واقع ( مصوب 1511مجلس
شوراي اسالمي )

-

آييننامه اجرايي ماده « »2قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان( مصوب 1511هيات وزيران)

 دستورالعمل نحوه تبليغ و آگهيهاي دارويي و مواد خوراکي ،آشاميدني ،آرايشي ،بهداشتي و امورپزشکي (موضوع تبليغات امور پزشکي) ( مصوب  15/1/73نظام پزشکي )
آيين نامه ممنوعيت استعمال و عرضه سيگار و ساير مواد دخاني در اماکن عمومي ( مصوب 24/1/2هيات
وزيران )
 قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات 13/4/13مجلس شوراي اسالمي-

قانون مربوط به تبليغ کاالهاي مشمول استاندارد اجباري ( مصوب  1521شوراي عالي استاندارد )

 دستورالعمل نحوه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي عرضهکننده کاال و خدمات خارجيدر کشور ( مصوب  11/7/17 321وزارت صنعت ،معدن و تجارت)
  -دستورالعمل استفاده از تصوير هنرمندان و ورزشکاران در تبليغات «مصوب جلسه 23کميته مرکزيسازمانهاي تبليغاتي کشور
 سياستها ،حدود وظايف و نحوه فعاليت مراکزمجري آموزشهاي آزاد کشور  -مصوب جلسه  615و 315مورخ  1511/3/75شوراي عالي انقالب فرهنگي
 «مصوب جلسه  321مورخ  11/7/17شوراي فرهنگ عمومي» در خصوص تبليغات محيطي-

ماده واحده ممنوعيت تبليغ سفرهاي خارجي«مصوب جلسه  323مورخ 1511/6/4شوراي فرهنگ عمومي»
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مهمترین اهداف نظارت بر آگهی های تبلیغاتی
 -1رعايت موازين شرعي و قانوني کشور در تبليغاتي بازرگاني
 -7حفظ ارزشهاي مذهبي ،اخالقي ،ملي و عرفيات جامعه در آگهي ها
 -5حفظ شان و مقام شخصيت ها ،افراد و اقوام کشور در آگهي ها
 -6حفظ اصول و ارزشهاي فرهنگي کشور
 -3جلوگيري از تبليغات خالف واقع و اشاعه اصل صداقت در تبليغات با هدف رعايت حقوق مصرف کنندگان
 -4حفظ ارزشهاي بانوان کشور در تبليغات
 -2تاکيد بر رعايت تمامي قوانين و مقررات تبليغات کشور در آگهي ها به طور يکسان درتمامي رسانه ها.

تعریف مفاهیم کلیدی:
 -1موازین شرعی :موازين شرعي به اقتضاي اکثر علما تعيين مي شود اين موازين بر اساس احکام اسالمي است.
به حکم بند ((الف)) از ماده  17آيين نامه ،رعايت موازين شرعي در تبليغات الزامي است حتي اگر در قانون
تصريح نمي شد .اموري مانند تراشيدن ريش؛ تبليغ خريد و فروش و نگهداري گربه و سگهاي خانگي ،عدم
رعايت حجاب اسالمي از جمله اموري است که با موازين شرعي مطابقت ندارد.
-2موازین قانونی :اموري هستند که نهادهاي قانونگذار کشور آنها را وضع کرده اند و مراجع قضايي مسئول
رسيدگي به آن هستند .زيرمقوله هاي آن به شکل زير قابل تقسيم بندي است.
 )1مطابق با مقررات؛ يعني تمام مجوزها و مستنداتي که صاحب آگهي براي فعاليت يا سفارش آگهي نياز به
اخذ آنها از مراجع مربوطه را داشته است انجام شده و به رسانه تحويل گرديده.
 )7عدم مطابقت با قوانين؛ که براي اين مقوله تقسيم بندي مشخصي صورت گرفته است.
 )2-1فاقد مجوز تبلیغ :اين بخش آن دسته از کاال و خدماتي را شامل مي شود که تبليغ آنها نيازمند اخذ
مجوز تبليغ از مرجعي است که قانون مشخص نموده مانند آگهي هاي پزشکي و دارويي که انجام آن منوط به
کسب مجوز تبليغ از سازمان نظام پزشکي است.
 )2-2مجاز به تبلیغ نیست :اين بخش شامل خدمات و کاالهايي است که به حکم شرع و قانون تبليغ آنها
ممنوع شده است مانند کاالهاي حرام و يا کاالهايي مثل دخانيات ،نوشابه هاي گازدار و شيرخشک که
مصداقهاي آنها در فهرست کارگروه ماده  52قانون برنامه پنجم توسعه آمده است.
 )2-3فاقد مستندات فعالیت و عرضه کاال و خدمات است .اين بخش شامل کاال و خدماتي مي شود که
انجام تبليغ براي آنها منوط کسب و ارايه مستندات فعاليت براي صاحب کاال و خدمت است .مثالً در تبصره
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ذيل ماده  12قانون نظام صنفي کشور ،تبليغ واحدهاي صنفي که فاقد پروانه کسب هستند ممنوع است يا تبليغ
کاالهاي خارجي منوط به کسب مجوز نمايندگي داخل کشور از وزارت صنعت؛ معدن و تجارت است.
 -3مقامات عالی رتبه مملکتی :منظور افراد و اشخاصي هستند که داراي مناصب باالي اجرايي هستند يا از لحاظ
سياسي جزو افراد شناخته شده کشور محسوب مي شوند مانند رهبر ،روساي قواي سه گانه ،وزرا و مانند آنها.
 -4پیشوایان مذهبی :اشخاصي از لحاظ مذهبي و ديني براي مردم مقدس و قابل احترام هستند .به عنوان مثال
تصوير پيامبران(ص) ،امامان و معصومين (ع)
 -5شخصیت های سیاسی :افراد و اشخاصي که شايد داراي مناصب دولتي و حاکميتي نباشند ولي جزو افراد
شناخته شده سياسي و تاثيرگذار هستند و مخاطبان آنها را به خوبي مي شناسند.
 -6شخصیت های فرهنگی :اشخاصي که چه در قيد حيات باشند و يا نباشند و معموالً در امور فرهنگي و هنري
فعاليت دارند و به يک گروه مرجع نزد مردم جامعه شناخته شده هستند .مانند نويسندگان و شعرا .البته هنرپيشه
هاي تلويزيون و سينما در اين گروه هستند.
 -7بی ارزش و فاقد اعتبار جلوه دادن کاال و خدمات دیگران :به اين معنا که به طور معمول در مقام مقايسه
کاال و خدمت خودي ،کاال و خدمات ديگران ناچيز ،بي اعتبار و داراي عيب قلمداد شود.
 -8عرف ،اخالق ،عفت عمومی مورد احترام جامعه ،معتقدات مذهبی و رعایت حقوق ادیان رسمی کشور:
اموري را شامل مي شود که در جامعه مذهبي ما از موازين شرعي ،بر اساس آنچه در رسائل عمليه و کتب
فقهي مي آيد دايره آنها محدود تر است .مانند اينکه شايد يک موضوع از لحاظ شرعي تبليغش ايرادي نداشته
باشد ولي عرف ،اخالق ،عفت عمومي و معتقدات مذهبي با آن مخالف است مثل آگهي همسريابي .مسائل
فوق رادر موارد زير مي توان لحاظ کرد:
 پرهيز از تحقير واستهزا ديگران پرهيز از بي احترامي به اشخاص و گروههاي مختلف جامعه-

پرهيز از تحقير و يا توهين به مذاهب ،اقوام و يا اقشاري از جامعه.

 اديان رسمي :منظور اديان شناخته در قانون اساسي هستند که شامل زرتشتي؛ کليمي و مسيحي مي باشند وهرگونه بي احترامي به آنها ممنوع است.
 رعايت حقوق مولفان ومصنفان در آگهي ها به اين معني که از تصاوير و آثاري که متعلق به فرد مشخصي ميباشد بدون کسب اجازه استفاده نشود.
-

در آگهي نبايد طبق تعبير عوامانه رفتارهايي مانند غيبت کردن ،صحبت کردن طوالني با تلفن و يا رفتارهايي
که موجب بدآموزي کودکان شود مانند پرخوري و يا بي احترامي به بزرگترها به تصوير کشيده شوند.
5

 -9استفاده ابزاری از زنان :يعني شخص مورد استفاده در آگهي محور اصلي آگهي قرار بگيرد يا در معرفي کاال
و خدمتي که هيچگونه تناسبي با جنس شخص ندارد (معموالً خانمها و کودکان) از تصوير آنها استفاده شود و
يا از زيبايي و حالت خاص خانمها (جذابيت هاي جنسي) در ترغيب مخاطبان استفاده کنند.
 -11پوشش و آرایش :پوشش منظور هرگونه لباس و پوشاک است که انسان براي پوشاندن قسمتهاي مختلف بدن
خود از آنها استفاده مي کند و آرايش چگونگي ظاهر و سيماي افراد است ،اعم از آرايش مو و يا صورت و اجزاي
آن .پوشش بايد عرف جامعه باشد و استفاده از کراوات ،پاپيون از موارد مغاير محسوب مي شود.
 -11جایزه :اختصاص چيزي اعم از نقدي و جنس به خريداران و استفاده کنندگان احتمالي برخي از محصوالت و
خدمات که معموالً با قرعه کشي انجام مي شود.
 -12خط .:خط استفاده شده در آگهي بايد فارسي باشد .يعني نام و نشان تجاري با خط فارسي نوشته شده باشد و
خط بيگانه ،براي معادل نويس آن کوچکتر (يک سوم اندازه معادل فارسي) درج شده باشد .همچنين درست نويسي
در آگهي ها رعايت شود به اين معنا که اصول دستوري و اماليي مورد توجه ناظران باشد.
 -13زبان :زبان يعني نوشتار و گفتار استفاده شده در آگهي بايد فارسي باشد بخصوص استفاده از کلمات بيگانه
اي که از سوي فرهنگستان زبان و ادب فارسي معادل فارسي براي آنها انتخاب شده است ،ممنوع است .همچنين
درست گويي در بيان کلمات رعايت شود( .همسايه درست است ولي همساده غلط است).
 همچنين از کلمات عوامانه و که بي ادبي تلقي شود نيز پرهيز شود. لهجه اقوام مختلف کشور در بيان آگهي مورد بي احترامي قرار نگيرد. -14تبلیغ خالف واقع :آيين نامه اجرايي ماده  2قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان تبليغ خالف واقع را
اينگونه بيان مي دارد که" :تبليغ حاوي اطالعات نادرست که موجب فريب يا اشتباه مصرف کننده کاال و خدمات
شود ".مصاديق خالف واقع به شرح زير مطابق مقررات تقسيم بندي شده است.
 -4استفاده از صفات مطلق ،اغراق آميز مثل کامالً و صددرصد و تفصيلي يا عالي مانند برتر و برترين بدون ارايه
مستند و تاييديه براي بکارگيري اين صفات.
 -1استناد به منابع و مراجع خارجي براي تاييد کيفيت توليدات داخلي بدون اينکه مراجع قانوني داخلي آنها را
تاييد کرده باشند.
 -9نوشتار يا تصويري که مخاطب را در فهم کميت يا کيفيت کاال فريب دهد .
 -1فاقد تاييديه از مرجع مربوطه يا استناد به تاييديه هاي نامعتبر مانند کاال و خدمات پزشکي که تبليغ آنها نيازمند
تاييد و صدور مجوز از سوي سازمان نظام پزشکي است.
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 -5فراتر از واقعيت نشان دادن کاال يعني به تصوير کشيدن يا نسبت دادن خصوصياتي به کاال و خدماتي براي
رسيدن به خواسته اي ولي در حقيقت آن کاال توانايي برآوردن آن خواسته را ندارد.
 -6ادعاي غيرقابل اثبات و گمراه کننده و کذب مثل آگهي مربوط به فال قهوه که امکان اثبات مطالب آن وجود
ندارد.
 -1داشتن ادعاي علمي که از طرف مراجع علمي تاييد نشده است .به هر شکل در برخي مواقع براي جلب توجه
مخاطب مطلبي به ظاهر علمي براي تاييد کاال يا خدمت بيان مي شود ولي منابع علمي مثل دانشگاه يا مراکز
تحقيقاتي آن را تاييد نمي کنند.
 -8عدم ارايه اطالعات دقيق و روشن و نامشخص بودن هويت شخص يا شرکتي که تبليغ به نفع اوست .واضح
است که مخاطبان مي بايست از کاال و خدمات اطالعات کافي داشته باشند و يک آگهي وقتي صادقانه است
که اطالعات و هويت صاحب آگهي براي مخاطبان روشن باشد.

آگهی هایی که نیازمند اخذ مجوز تبلیغ و ارائه مستندات قانونی است
-1

پذيرش و انتشار آگهي هاي مربوط به امور پزشکي و همچنین فروش تجهیزات پزشکي نیازمند مجوز تبلیغ از
سازمان نظام پزشکي.

-2

تبلی آموزشگاههاي آزاد علمي در قالغ السسغهاي تجديغدي و تتغويتي و آزمغون(النکغور) و آزمغون
مکاتبهاي در تهران با مجوز وزارت آموزش و پغرورش و آموزشغگاههاي عغالي آزاد در قالغ النکغور
الارشناسي به باال با مجوز وزارت علوم و آموزشگاههاي فني و حرفه اي با مجوز سازمان فنغي و حرفغه
اي و آموزشگاههاي فرهنگي و هنري والاربردي و تخصصي مانند هتلداري؛ روزنامه نگاري؛ خبرنگغاري
و  ....مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسسمي (در استانها به ادارات الل مربوطه در استان مراجعه شود).

-3

آگهي هاي مربوط به اعزام دانشجو و پذيرش تحصغیلي در خغارا از الشغور ؛ اخغذ ويغزاي تحصغیلي؛ مشغاور
تحصیلي اعزام به خارا از الشور؛ بانك اطسعات تحصیلي خارا از الشور و اخذ پذيرش دانشکد (الغال ) زبغان
نیازمند اخذ مجوز از ادار الل بورس و امور دانشجويان خارا از الشور وزارت علوم است.

-4

آگهي هاي الاريابي براي داخل و يا خارا از الشور توسط مراالز الاريابي خصوصي؛ مجغوز از ادار الغل
الار و امور اجتماعي استان مربوطه

-5

آگهي تبلی والس يا مشاوران حتوقي با ارايه پروانه والالت از الانون والس و يغا مجغوز مربوطغه از قغو
قضايیه
7

-6

آگهي پیش فروش ساختمان مستلزم اخذ مجوز از وزارت را و شهرسازي مي باشد

-7

تبلی هرگونه دستگا فلزياب؛ معدن ياب؛ طسياب يا سغی يغاب ؛ نیازمنغد اخغذ مجغوز سغازمان میغرا
فرهنگي و گردشگري

-8

انتشار هرگونه آگهي از سوي بانك ها؛ موسسات اعتباري غیربانکي؛ تعاوني هاي اعتبار؛ صغندو هغاي قغر
الحسنه؛ شرالت هاي لیزينگ و صرافي ها و  ....براي معرفي و تبلی ؛ مستلزم ارايه مجوز فعالیت از بانك مرالزي
است .شع موسسات ياد شد براي معرفي و تبلی نیازمند دريافت مجوز از شرالت مادر مي باشند.

-9

انجام تبلیغات و سفارش آگهي در خصوص هرگونه آگهي مربوط به وام منوط به اخغذ مجغوز از بانغك
مرالزي است.

 -11تبلی الاال؛ خدمات و مصنوعات وارداتي در صورتي مجاز است اله عرضه و فروش آن در داخغل الشغور
ممنوعیت قانوني نداشته باشد(داراي ثبت نمايندگي از وزارت بازرگاني باشند).
 -11تبلی الاالهاي مشمول استاندارد اجباري؛ مجوز موسسه استاندارد و يغا داشغتن پروانغه الغاربرد عسمغت
استاندارد.
 -12معرفي موسسات توريستي و مسافرتي و خدماتي ويزا با مجوز سالیانه فعالیت موسسه از سازمان میغرا
فرهنگي و گردشگري است.
 -13برگزاري هر نوع نمايش و فروش لباس (شو) ؛ مجغوز دبیرخانغه مغد و لبغاس وزارت فرهنغگ و ارشغاد
اسسمي.
 -14آگهي واحدهاي صنفي داراي اتحاديه داشتن پروانه الس از اتحاديه مربوطه .
 -15آگهي هاي ماساژ فتط از اماالن ورزشي معتبر و داراي مجوز از سازمان تربیت بدني پذيرش مي شوند.
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شرایط نظارت بر آگهی ها در رسانه های مختلف
انواع رسانه ها:

الف  -رسانه های پخشی (دیداری و شنیداری):
 -1رادیو ،تلویزیون ،سینما ،فیلمهای نمایش خانگی ،تلویزیونهای شهری
* مهمترین اصول و ضوابطی که در آگهی این رسانه ها بدلیل استفاده از تصویر متحرک و صدا در
انتشار آگهی ها باید رعایت شوند به قرار زیر است:
 عدم استفاده ابزاری از زنان رعایت خط و زبان فارسی در گفتار و نوشتار بکار رفته در آگهی ها توجه به ممنوعیت تبلیغات برای برخی کاال و خدمات رعایت مصداقهای تعریف شده برای تبلیغات خالف واقع عدم توهین به لهجه اقوام مختلف کشور -رعایت اصول عرفی و اخالقی جامعه و دوری از رفتارهای ناپسند و بدآموز و رواج آنها.

ب  -رسانه های چاپی عبارتند از :
مطبوعات،آگهی نامه ها،بروشور و کاتالوگ،پوسترهای تبلیغاتی،کتابهای راهنما )،(yellow page
بسته بندی کاالها ،سالنامه و سررسید
* مهمترین اصول و ضوابطی که در این رسانه ها باید رعایت شوند به قرار زیر است:
 عدم استفاده ابزاری از زنان رعایت خط و درست نویسی در نوشتار بکار رفته در آگهی ها توجه به ممنوعیت تبلیغات برای برخی کاال و خدمات -رعایت مصداقهای تعریف شده برای تبلیغات خالف واقع

ت  -رسانه های محیطی:
تابلوها و سایر سازه های مستقر در شهرها و جاده ها  ،پایانه های مسافری ،ورزشگاه های و اماکن ورزشی،
فرودگاهها و اماکن تفریحی و مراکز خرید که برای تبلیغ بازرگانی استفاده می شود عبارتند از :
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بیلبوردها،تابلوهای منصوب روی عرشه پلهای سواره رو و پیاده رو،وسایل حمل و نقل عمومی و
خصوصی (مربوط به شرکتهای تولیدی) ،سازه ها و اقالم چاپی تبلیغی مستقر ومنصوب در فروشگاههای
بزرگ و واحدهای صنفی (تبلیغ در محل)
* مهمترین اصول و ضوابطی که در این رسانه ها به دلیل آنکه در محیطهای بیرونی و معرض دید همه
اقشار جامعه می باشند و از سویی مجوز قبل از اکران دریافت می کنند باید رعایت شوند به قرار زیر
است:
 عدم استفاده ابزاری از زنان رعایت خط و درست نویسی در نوشتار بکار رفته در آگهی ها توجه به ممنوعیت تبلیغات برای برخی کاال و خدمات رعایت مصداقهای تعریف شده برای تبلیغات خالف واقع توجه به مسائل عرفی و ارزشی جامعه -داشتن مجوزهای قانونی برای تولید ،توزیع و عرضه کاال و خدمات

ث – رسانه های متعامل یا الکترونیکی
 -1اینترنت (فعال در حوزه اینترنت)
 -2تلفن همراه (پیامک)
 -3شبکه های اجتماعی
* مهمترین اصول وضوابطی که در این رسانه ها به دلیل آنکه وجه مشترک بین رسانه های دیداری و
شنیداری و چاپی هستند باید رعایت شوند به قرار زیر است:
 عدم استفاده ابزاری از زنان رعایت زبان ،خط و درست نویسی در نوشتار بکار رفته در آگهی ها توجه به ممنوعیت تبلیغات برای برخی کاال و خدمات رعایت مصداقهای تعریف شده برای تبلیغات خالف واقع توجه به مسائل عرفی و ارزشی جامعه -داشتن مجوزهای قانونی برای تولید ،توزیع و عرضه کاال و خدمات
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