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Abstract 

The pandemic of the Coronavirus was a test for legal systems to evaluate the 
effectiveness of laws and regulations in the face of the crisis. Advertisement of 
health goods, including food, hygiene, and pharmaceutical products, is one of the 
areas that was severely affected by the onset of the crisis. As advertising for 
tourism or home appliances declined, advertisements for personal protective 
equipment, cleaning materials, and nutrients to boost the immune system 
increased. Although Iranian law prohibits promoting and advertising drugs of any 
kind, drugs for the treatment of Coronavirus were advertised on TV and 
cyberspace. In this study, by a comparative study of Iranian laws and regulations 
with that of Britain, as a tool for measuring, the executive power of these two legal 
systems has been assessed in the face of the Corona crisis. Benefiting from a self-
regulatory system of oversight and the existence of quasi-judicial bodies with 
transparency in access to the votes in the British legal system was an advantage, 
whereas the conflict of competence in issuing advertising licenses and the lack of a 
suitable mechanism to compensate consumers in Iran indicate the ineffectiveness 
of laws and regulations, especially in the face of crises such as Corona. 
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سلمت در   یکال غاتیو مقررات تبل نی قوان یکارآمد یابیارز
 ایتانیو بر رانیا یقیالعه تطب  مط19 دی ومواجهه با برران کو

 چکيده
جهه با بحران موا  درت  رراو مق  نيانول   یو كارآمد   ي حقول   یهانظام  یبرا  ي كرونا آزمون  یريگبحران همه
تبل كاالها ياست.  مواد  یغات  جمله  از  دارو   ي بهداشت  داتيتول  ،یي غذا  سالمت  حوزه  ي كی  یي و    یيهااز 

 ای، سفر  یگردشگر  غاتيچقدر تبل  . هرگرفت  لرار  ريتأث  تحت  یاست كه با شروع بحران به صورت جد
 یي غذا  باتيشستشو و توجه به ترك  ،ي شخصمحافظت    ارابز  غاتيتبل  كرد، در مقابل  دايلوازم خانه كاهش پ

دارو به عموم مردم   غيو تبل  ي معرف  تيممنوع  رغ ي نهاد. عل  شیبه افزا   ، رو بدن  ي منیا   ست يس  شیافزا  یبرا
لوان ا   نيدر  مقررات  جعل  ي والع_  یي وهادار   ران،یو  س  ندرما  یبرا  _ي و  و  صدا  در  فضا  مايكرونا   ی و 
ا. دشد  غيتبل  یمجاز ا  نيلوان  ي قيبط ت  ةعبا مطال  هشپژو   نیر  بر  رانیو مقررات  ابزار  ايتانیبا    ی برا  یبعنوان 

اجرا التدار  حقول   نیا   یي سنجش،  نظام  ارز  ي دو  مورد  كرونا  بحران  با  مواجهه  است.    ي ابیدر  گرفته  لرار 
 ت یزم آرا، ماعالدر    تيبا شفاف   یي لضاشبه   یو وجود نهادها  ظارتدر امر ن   ي مياز نظام خودتنظ   یندمبهره

و فقدان سازوكار مناسب    غاتيدر صدور مجوز تبل  تيتعارض صالح  كهيبود؛ در حال   ايتانیبر   ي قولنظام ح
مصرف  یبرا خسارت  اجبران  در  بو  نيلوان  یناكارآمد  انگريب  ران، یكننده  مقررات  با   ژهی و  مواجهه  در 

 .است رونامانند ك یي هابحران
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 مقدمه

 گيریهمــه  یــا  پانــدمي  را  كرونا  اریبيم  شيوع  بهداشت  جهاني  سازمان  ،2020مارس  11  در
 بيمــار  مــورد  دو  انایــر  در(  1398  بهمن   25)  فوریه  24  از  سازمان  این   استناد  به  و  كرد  اعالم
 بــين  تــرس از فضــایي وس،ویــر ایــن   بــودنناشــناخته  بــه  توجــه  بــا  1.شــد  ثبت  كرونا  به  مبتال 
 اختيــاری  و  اجباری  هایلرنطينه  و  « ماندن  خانه  در»  به  توصيه.  شد  ایجاد  دنيا  تمام  نادرونهش
 در. افــزود  آینــده  از  نگرانــي  بــر  بيمــاری،  ابــتالی  زنجيــرۀ  لطع  برای  مختلف  كشورهای  در

 كننــدگانتوزیع و توليدكننــدگان بــود، متفــاوت متخصصــين  توصــية كــه وضــعيتي چنــين 
 محصــوالت  تبليغــات  بــرای  هافرصــت  از  دنيــایي  با  يیودار  و  اشتيبهد  غذایي،  التصومح
 نيــز  تقلبــي  محصــوالت  فروش  برای  كالهبرداری  هایراه  آنها  كنار  در.  نددش  روروبه  خود
 تغييــر حتــي  اطبــاء   مختلــف  هــایطيف  توصــية  كشــورها  سایر  مانند  نيز  ایران  در.  شد  فراه 
 شــده توصــيه صــوالتحم وشفــر رایب تهآشف  بازاری يجهان بهداشت سازمان  خود  نظرات
 در فقــط یــا دائمــي  طــور  به  ماسك  از  تفادهسا  در  دیدگاه  تفاوت  نمونه،  باب  از.  كرد  ایجاد
 و  دی  یــا  ســي  ویتــامين   از  اســتفاده  یــا  سالمت  زمان  در  یا  بيماری  زمان  در  بسته،  هایمحيط
 مــا همــة هــاروز آن در كــه بود از جمله مسائلي  ویروس  بردن  بين   از  در  الكل  درصد  ميزان

 .كردی   ربهجت
 در خاصــي خــوراكي مواد مصرف به توصيه هرگونه با مردم شد باعث بيماری از  ترس

 نراایــ   در  ليمــوترش  و  سير  يل،ب زنج  چون  محصوالتي  ليمت  و  كنند  افراط  آن  خرید  و  تهيه
 آینــده از ابهام و تازه وضعيت از وحشت دیگر، كشورهای برخي در  همچنين .  یابد  افزایش 

 نایــاب هافروشــگاه در كنســروی غــذاهای و كاغذی  دستمال  انندم  اهكاال  برخي  شد  ثباع
 .  دوش

 ســه  ،تبليغــات  و  ســالمت  بــا  ارتبــاط  در  ،اســتراتژیك  ارتباطــات  استاد  ،ولبرگ  جویس 
 :كندمي  شناسایي  را  حوزه
   ؛ناسال   رفتارهای  اصال *  
 ؛خاص  محصولي از  استفاده با  سالمت  مشكالت  حل*  
سال .   زندگي برای  روشي  نوانعب  تيمحصوال از پایدار مصرف  *

1. Worl Health Organization (WHI), “Iran” (Islamic Republic of Iran), July 2020,

https:// covid19. who. int/ region/emro/country/ir . 
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 و داد لــرار ســالمت مشــكل حــل مولعيت در را ما  ناكرو  بحران  حوزه،  سه  این   ميان  در
 حفاظــت  شــانخانوادۀ  و  خــود  ســالمت  از  خاص  كاالهایي  خرید  تا با  كنندمي  تالش  مردم
 لبــ الغير  .بــود  تغــالي تب   ،كرونــا  انبحر  در  بهتر  كاالی  از  مردم  اطالع  هایراه  از  یكي.  كنند
 ایــن   بــر  برخــي  حتــي.  دنــدزمي  انتخــاب  بــه  دســت  تبليغات  تأثير  تحت  آنها  كه  است  انكار
 هــاآن در بلكه كنند عمل خود مدآدر  مطابق  مردم  گذارندنمي  تبليغاتي  مؤسسات  كه  باورند

 روزهــا  نآ  در  دليــل  همــين   هبــ   1.نداشــت  وجــود  این   از  پيش   كه  كنندمي  ایجاد  را  تمایالتي
 از شــدهپخش  غــذایي محصــوالت تبليغــات  در  بــدن  ایمنــي  زایش فــ ا  نمومضــ   با  هایيشعار

 .بود  پرتكرار ماصداوسي 
 بهداشــتي  غــذایي،  مواد  تبليغات  بر  كرونا  بحران  تأثير  بررسي  تا با  ستبرآن  پژوهش   این 

 یرگــ تنظــي   امــر  دررا    حــوزه  این   مقررات  و  لوانين   كارآمدی  ایراني،  جامعة  در  یيرودا  و
 با  تطبيقي  مطالعة  برای  سنجش   ابزار  از بریتانيا بعنوان  مقصود  این   به  نيل  برای.  ایدنم  ارزیابي
 در  آمریكــایي  نظام  مانند  كه  باشدمي  مطلوبي  گزینة  این جهت  از  بریتانيا.  شد  استفاده  ایران

 بــه مــردم ســالمت حفظ جهت به و ندارد آزاد نظام دارو، باالخص سالمت كاالی  تبليغات
 طــرف  از.  اســت  ایــران  مشــابه  جهــت  ایــن   از  كــه  رداد  ارتنظ  غاتتبلي   بر  مجوزدهي  روش
 دولــت و رفتــه پــيش   گرایيتخصــص  ســمت  بــه  بریتانيا  در  سالمت  حوزۀ  یگرتنظي   دیگر
 ایــران  كــه  مســيری.  اســت  كــرده  سپاریبرون  ستقلم  نهادهای  به  را  خود  گریتنظي   وظيفة
 از  صــادره  یآرا  بــه  ادآز  رســيدست   و  شــفافيت  نيــز  آخر  دليل.  دارد  لرار  آن  ابتدای  در  تازه
 ایــرانپزشــكي  نظــام ســازمان احكــام بــه كــهاليح در. بریتانيا است  در  تبليغات  هروی  هكميت 

 .شد  رد نيز  دسترسي برای ما  تقاضای و  نداشته  دسترسي
 ســپس  و شده بررسي بریتانيا و ایران در نظارتي و حقولي ساختارهای ابتدا مقاله  ن ای  در

 حقولي  هایچالش   سوم،  لسمت  در.  پردازی مي  كرونا  نحراب  در  تبليغات  وضعيت  رورم  به
 بــرای.  اســت  گرفتــه  لــرار  مقایســه  مــورد  بریتانيــا  بــا  تطبيقي  جدول  ارائة  با  ایران  در  موجود
 روش بــه مقــررات،  و  لــوانين   مطالعــة  و  ایكتابخانــه  روش  بــر  عــالوه  تحریــر،  ایــن   نگارش
 صــورت  به  آمدهبدست  هایدهدا  و  كرده  درص  را  اینترنت  و  تلویزیون  در  تبليغات  مشاهده،
 .شد  تحليل  كيفي

 . 4ص  ،(1369) ،2 شماره  ،1سال  رسانه، فصلنامة   ،«نسانا يگخودبيگان  از و  تجاری هایآگهي» اد،دنژمعتم  ظ كا. 1
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 سالمت یکاال غاتيتبل يحقوق منظا ساختار. 1
 به  خدمات  و  كاال  شناساندن  و  معرفي  برای  الدامي  معنای  به  كمبریج  نامةلغتدر    « تبليغات»

 كــاالی تبليغــات بــه هویــژ توجــهشــده اســت.  یــفتعر 1آن خریــد در مخاطــب الناع  جهت
. داشــت وجود گرفت شكل آمریكا در بازرگاني تبليغات  كه   دهنوز  رنل  همان  از  تسالم
 ،كــافئين   و  تریــاک  از  مركــب  داروهــایي  فــروش  و  مخدرها  و  الكل  تبليغات  كه  شده  گفته
 تبليغــات  « خانــه  زنان»  نشریة  1982  سال  اوایل  در.  بود  كرده  معتاد  و  يمارب  را  انسان  هاميليون
 موجــود  كوكــائين   بــود،  زاانــرژی  محبوب  ينوشيدن  هك  وكاكوالك  و  كرد  نوعمم  را  داروها

 از جلــوگيری و جامعــه ســالمت حفــظ  برای  رواین   از  2.كرد  حذف  ار  نوشيدني  تركيب  در
 ابزارهــای  تغيير  و  محصوالت  تنوع  با  و  شده  ملع  وارد  نيز  هادولت  ،تبليغات  در  ومرجهرج

 .دادند  يرتغي   را  خود  نظارتي و گذاریمقرره  ساختار  تبليغاتي،

رانيا. 1-1
 هــایآگاهي ســطح تــا دانــدمي موظــف را خــود ســوم، اصــل  دوم  در بنــد  :اساسي  لانون*  

 وســایل  و  گروهــي  هایرســانه  و  مطبوعــات  از  صحيح  استفاده  با  هازمينه  همه  دررا    عمومي
 ریجمهــو نظــام وظــایف از یكــي اصــل، همــين  12 بند به با توجه همچنين . ببرد باال دیگر

 هایزمينــه  در  محروميــت  نــوع  هــر  ســاختن   برطــرف  و  رفقــ   رفع  اه،رف  ایجاد  یران،ا  اسالمي
 موضــوع  در  هــادولت  نظــارت  و  كنتــرل.  اســت  بيمه  تعمي   و  بهداشت  كار،  مسكن،  یه،تغذ

 دو بــا  نيز  اساسي  لانون  24  اصل.  است  بند  دو  این   مشترک  فصل  دارویي،  و  غذایي  تبليغات
. اســت كــرده ودحــدم را عــاتطبوم  و  نشریات  آزادی  مومي،ع  حقوق  و  اسالم  مباني  شرط
 حقــوق زمــره در جامعــه عمــومي سالمت آیا و  چيست  اصل  این   در  عمومي  حقوق  از  مراد

 حقــوق یقمصــاد اساســي، لــانون  خبرگــان  مجلــس   مــذاكرات  مشــرو   در  اســت؟  عمومي
 منــافع ملــي، انســجام و وحــدت حســنه،  اخــالق  عمــومي،  نظ   امنيت،  چون  اموری  عمومي

1. Cambridge Dictionary, “Advertising”, https:// dictionary. cambridge. org/

dictionary/ english/ advertising. 

2   . Bill Kovarik, “History of Advertising Regulation”, Published Bloomsbury

Academic, (2015), para9, Retrieved from: https:// revolutionsincommunication. 

com/law/6-2-advertising-history.  
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 شــاید عمــومي ســالمت مصادیق، ميان در 1.بود دهش رشمردهب.  ..و  عمومي  حمصال  عمومي،
 نداشــتند،  را  عمــومي  ســالمت  افتادن  خطر  به  تجربه  مجلس   آن  نمایندگان  كه  جهت  این   از

 حــق  كســوت  در  عمــومي  ســالمت  موضــوع  كرونــا  بحــران  زا  بعــد  لطعاً  واست    نشده  ذكر
 .بود  خواهد  گسن ه  ملي  امنيت با  اهميت نظر  از  جمعي
ســت. دولتــي ا  تلفــن   و  تلگراف  و  پست  تلویزیون،  و  رادیو  ؛سياسا  انونل  44  اصل  طبق
 شــدن ملــي از بعــد ســال دو  كشــور،  سراســر  در  تلفــن   از  بــرداریبهره  و  نگهداری  تأسيس،
 در  2.بــود  دولتي  بخش   جزء   ه   انقالب  از  پيش   و  شد  ملي  1331  سال  در  یعني  نفت  صنعت
 نــام تغييــر اطالعات وریناف و تباطار وزارت به فن تل و تلگراف و  پست  وزارت  1382  سال
 اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت  اختيــارات  و  وظــایف  ونلــان  3  ماده  ز  بند  در  و  داد

 مخــابرات،  بــه  مربــوط  امــور  در  دولتــيغير  بخش   هایفعاليت  بر  كالن  نظارت»:  است  آمده
 و لــوانين  چــارچوب در تاطالعــا فنــاوری و پيــام هــوایي خــدمات بانــك، پســت پســت،

 وزارتخانــه  این   هدۀع  بر  مجازی  فضای  بر  كالن  نظارت  لذا  3.« 44  اصل  ایترع  با  و  اتقررم
 .است
 و  كــار  نحــوۀ  بــر  نظــارت  و  تأســيس   نامــهآیين   در  1358  ســال  در  ابتدا:  مقررات  و  لوانين *  

 ،غــذایي  مــواد  خــواص  تبليــغ  انقالب؛  شورای  مصوب  تبليغاتي  و  آگهي  هایكانون  فعاليت
 هــ را  دارویــي تبليغو  دانسته بهداری وزارت از لبلي زۀاجا به طمنو را بهداشتي  و  آرایشي

 دارویــي پزشــكي، امور مقررات به مربوط لانون به نيز وارده استثناء . كرد ممنوع  استثنائي  با
 مصــوب)اســت    انقــالب  از  پــيش   لــوانين   از  كــه  گــرددبرمــي  آشاميدني  و  خوراكي  مواد  و

 در تــابلو و نســخه  روی  بــر  تبليغــاتي  یهــاآگهي  از  اســتفاده  ون،لان  این   5  ۀماد  طبق(.  1334
 موجــب اینكــه شــرط بــه درمــاني مراكــز دیگــر و هــادرمانگاه ها،مارســتانبي  ها،داروخانــه
 عمــومي عفــت یــا پزشــكي شــئون و فنــي اصــول فخال  و نشود مراجعين  یا بيمار  گمراهي

  پژوهشكده  ،(«ياساس  انونل   چهارم  و  ستيب   اصل  شر )  ياساس  نونال   بسوطم  شر »  راد،يشمیابر  نيمحمدام.  1

 . 28 ص ،(1394) 13940085ره مسلسل شما نگهبان،ی شورا

  یرا شو   ۀپژوهشكد  ،(«ياساس  لانون   چهارم   و   چهل   اصل   شر )ي  اساس  لانون   مبسوط  ر ش»  ان،یمنصور  يمصطف  .2

 . 48 ص (،1394، )13940064 مسلسل شماره بان،نگه

  ئت ي ه  1379/ 17/1  مصوب   توسعه  سوم  ة برنام  لانون   124  ۀدما  ابق مط  ن،یا  از   شي پ  كه  است  ی ضرور  نكته  نیا  ذكر.  3

  مستقل   و   ی مواز  ی هاشبكه  مخابرات،  بخش   رمادريغ  ی هاشبكه  ی لمرول   در   يردولتيغ   بخش  ت يفعال  ۀ اجاز  ،رانیوز

 . بود نموده  صادر را  يراتمخاب و يپست
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 و  ســيدرن  چاپ  به  رسمي  روزنامة  در  نامهآیين   این   سال  آن  در  كه  یراز  است؛  بالمانع  نباشد،
 برای  رسمي  روزنامة  به  جمهوریریاست    حقولي  مدیر كل  طرف  از  1372  سال  در  مجدداً
  1.شد  فرستاده  چاپ
 دارویــي و غــذایي تبليغات امر بر وليتت ،1383 سال در پزشكي نظام سازمان  تأسيس   با
 و  بليــغت  وۀنحــ   تورالعملدســ   1385  ســال  در  ســازمان  ایــن .  گرفت  لرار  سازمان  این   عهدۀ  بر
را   پزشــكي  امــور  و  بهداشــتي  آرایشــي،  آشــاميدني،  خــوراكي،  مواد  و  دارویي  هایييهگآ

 اســت  ياعالنــ   هرگونــه  انتشــار  آگهي،  یا  تبليغ»  دستورالعمل  این   تعریف  طبق.  كرد  مصوب
 هــاكاال مــواد، معرفي برای شنيداری و دیداری خصوصي و عمومي  هایرسانه  طریق  از  كه
 شــد  تصــویب  و  بازنویسي  مجدداً  1397  سال  در  لعملاردستو  این .  ودشمي  ارائه  « خدمات  و
 تبليغــات  دســتورالعمل،  7  مــادۀ  در.  اســت  كــرده  ذكــر  را  تبليغات  برای  مختلف  ابزارهای  و

 بهداشــتي و آرایشــي  آشاميدني،  خوراكي،  مواد  تبليغات  در  رمانيد  خواص  ذكر  و  دارویي
 در  دارویــي  ليغــاتب ت  داگانــه،ج  اتتبليغــ   محــيط  ولــي  بــوده  وعممنــ   عمــومي  هایرسانه  در

 ذكــر  1397  ســال  در  بــود  پيشــين   دســتورالعمل  در  كــه  پزشكان  بين   در  ایحرفه  هایمحيط
 ایحرفــه  هــایمحيط  در  خــود  كار  به  توانندمي  دارویي  تبليغات  كه  نيست  مشخص  و  نشده
 .  دهند  ادامه
 راســتای در  ن همچنــي   و  اردد  كــه  ایيفهوظ  اساس  بر  دارو  و  غذا  سازمان  دیگر،  سوی  از

 ممنوعيــت بــر مبنــي كشور توسعه هایبرنامه دائمي  احكام  لانون  7  مادۀ  ج  بند  شدنرایيجا
 لــانون» یحــةال ها،رســانه همــة در شــهروندان ســالمت بــه رســانآســيب كاالهــای تبليغــات
 در  ســالمت  بــه  رســانآسيب  و  غيرمجاز  خدمات  و  محصوالت  معرفي  و  تبليغات  ممنوعيت

 نهایــت  در  كــه  كــرد  تهيه  را  « مجازی  فضای  و  المللين ي ب  و  داخلي  معيج  ارتباط  ایهرسانه
 مقــررات به مربوط لانون 5 ماده كه آمده مذكور لانون 5 مادۀ در.  شد  وضع  1397  سال  در

 بــر دارو تبليــغ بــر مبنــي 1334 مصــوب آشاميدني و  خوردني  مواد  رویي،دا  و  پزشكي  امور
 .  ستا يملغ ،درماني زمراك سایر و  هاداروخانه  ویتابل و  هانسخه روی
 51  مــواد  بــه  توانمي  ،دارویي  و  غذایي  تبليغات  ۀحوز  در  لوانين   تطوُر  سير  این   كنار  در

 از  برخــي  و  كننــدگانمصــرف  از  حمایــت  لــانون  7  مــادۀ  الكترونيــك،  تجارت  لانون  52  و

 . 15  ص (1392 ،ياسالم دارشا و  فرهنگ وزارت : تهران) كشور يغاتي تبل مقررات و نلواني اسعدی، مسعود. 1
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 حفــظ  بــر  جملگــي  كه  ردك  اشاره  تلویزیوني  و  رادیویي  هایآگهي  توليد  ضوابط  مجموعه
 .دارند  تأكيد  كنندهگمراه یا والع  خالف  تبليغات  ممنوعيت و هروندانش  متسال 
 13  مــادۀ  بــه  توجــه  بــا  تبليغــات،  مجــوز  صــدور  و  نظارت  متولّي  بحث  در:  نهادی  ساختار*  

 و  تأســيس   هنامــ آیين »  دارد:  اشــاره  بهداشتي  و  غذایي  مواد  تبليغات  به  كه  قوليح  سند  اولين 
 تبليــغ  بــرای  1358  مصــوب  ،« تبليغــاتي  و  آگهــي  ایهــ ونكان  فعاليت  و  كار  نحوۀ  بر  نظارت
 را  بهــداری  وزارت  مجــوز  لبل  از  باید  آرایشي  و  بهداشتي  آشاميدني،  ي،غذای  مواد  خواص
 درمــاني، مراكز سایر و هاداروخانه اعالنات  تابلوی  ثنایاست   به  نيز  دارویي  تبليغات  و  گرفت
 حــاك   خصــوص  یــن ا  در  هــداریب  رتوزا  توليــت  اب  يشاانتشارپ  نظام  لذا.  است  بوده  ممنوع
. گردید  وضع  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  ایفوظ  و  اهداف  لانون  1366  سال  در.  بود
: اســت  آورده  اســالمي  ارشــادوزارت    وظــایف  بيــان  در  لــانون  ایــن   2  مادۀ  2  تبصرۀ  16  بند
 بليغــاتي،ت  هــایكــانون  فعاليــت  و  كــار  نحــوۀ  بــر  نظــارت  و  انحــالل  تأسيس،  اجازۀ  صدور»
 و  كيفيــت  بــر  نظــارت  و  چــاپصــنعت    بــه  وابسته  مؤسسات  و  تكثير  ساتسؤم  و  هاهپخانچا

 حــال، ایــن   بــا  .« مربوطــه  لــانوني  مقررات  و  ضوابط  طبق  چاپي  كارهای  و  هاآگهي  محتوای
 و بهداشــتي و غــذایي مــواد تبليغات برای و  بوده  بالي  خود  لوّت  به  1358  مصوب  مهناآیين 

 ســپس  و گرفتنــدمي بهداشــت وزارت از الزم زومج باید بتداا  تبليغاتي  هایكانون  ،آرایشي
. كردندمي  مراجعه  ارشاد  وزارت  به

 شــد وضــع اسالمي شورای مجلس  در 1383 سال در  كشور  پزشكي  نظام  سازمان  لانون
 تبليغــات  مقــررات  تنظــي   متــولّي  ســپس .  رسيد  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  تصویب  به  و

 ســازمان  ،1390ســال  در  دارو  و  غــذا  مانزاس  فيزیكي  يریگشكل  با  ماا  گردید؛  رودا  و  غذا
 دارویــي و بهداشــتي غــذایي، تبليغــات بــر نظــارت زمينة در جدید معارضي باپزشكي   نظام

 ادغــام  از  دارو  و  غــذا  ســازمان  ،1388  ســال  در  اداری  عالي  شورای  مصوبة  طبق.  شد  مواجه
 زارتو  در  دارو  و  ذاغــ   توســعة  ركزم  با  كشور  يپزشك  تجهيزات  و  دارویي  سهامي  شركت

 غذا هحوز  در  حاكميتي  امور  كامل  تمركز  تا  شد  ایجاد  پزشكي  آموزش  و  درمان  بهداشت،
 وزارت  مجموعــه  زیــر  صــورت  به  نه  مستقل،  طوربه  كشور  اساسي  كاالی  دو  بعنوان  دارو  و

 ربــ  نظــارت مه،اساســنا در ســازمان ایــن  وظــایف  شــر   در  1.باشــد  ســازمان  ایــن   با  بهداشت

  ، 31  شماره   ،(دارو  و  غذا  سازمان  به  تهوابس)  رصد  ةمجل  ،(«؟اجرا  ای  تيكمحا )  دارو  و  غذا  »سازمان  ،یسجاد  نيحس.  1

 . 89 ص (، 1395)
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 تجهيــزات  و  بهداشــتي  و  آرایشي  آشاميدني،  غذایي،  دارویي،  هایهفرآورد  و  وادم  تبليغات
. است آمده  جمعي  هایرسانه در  پزشكي
  نظــام  سازمان  بر  المتس  محصوالت  بر  نظارت  در  وظایف  ذات  لحاظ  به  جدید  رليب 

 بــرای زمال ســاختاری ابــزار  امــا  داشــته  برتری  است،  صنفي  و  ایحرفه  سازماني  كه  پزشكي
 و  تبليغــات  نوعيــتمم  لــانون.  نداشــت  را  پزشــكي  نظــام  سازمان  تبليغات  نوكميسي   با  بلهمقا

 ارتبــاط هــایرســانه در ســالمت بــه  رســانآســيب  و  غيرمجاز  خدمات  و  محصوالت  معرفي
 باشــد ایمقدمــه تــا  شــد  تصویب  97  خرداد  در  مجازی  فضای  و  الملليبين   و  ليداخ  جمعي
 و بهداشــتي غــذایي، مــواد تبليغــات ربــ  نظــارت ایبــر ودار و غذا  نسازما  انونيل  ابزار  برای

 .دارویي
 معرفــي  و  تبليغــات  ممنوعيــت  لــانون  و  دارو  و  غــذا  سازمان  اساسنامة  یعني  مؤخر  لانون 

 دارو و  غــذا  ســازمان  معرفــي  بــا  ســالمت  بــه  رسانآسيب  و  غيرمجاز  خدمات  و  محصوالت
 يملغــ  را يكشــ پز نظــام مانســاز نظارتي  وظيفة  المت،س  محصوالت  تبليغات  بر  ناظر  بعنوان
 فتــرت  دوران  تبليغــات،  مجــوز  اخــذ  هنحــو  در  مشــخص  ساختار  نداشتن   دليل  به  ولي  كرده
 بــه و دهــدمي ادامــه خــود فعاليــت بــه كماكــان پزشكي نظام سازمان  البته.  است  شده  ایجاد

 كميتة(  روناك  شيوع  از  ش پي   یعني)  آبانماه  در  ،پزشكي  نظام  سازمان  عمومي  روابط  گزارش
ــ  ــ  زیمرك ــه تاتبليغ ــتند جلس ــوز و داش ــات مج ــركت تبليغ ــ ارائه هایش ــای دۀدهن  كااله

 1.كردند تأیيد  را  محورسالمت

ايتانيبر. 1-2
 كــد: اســت كــد مجموعه دو بر  مبتني  ریتانياب  در  تجاری  تبليغات  تغييرات،  آخرین   اساس  بر

 غــاتتبلي  در ابریتانيــ  كــد و( The BCAP Code) پخشــي هایرســانه تبليغــات در بریتانيا
(.The CAP Code)  ترویجي و  مستقي   بازاریابي  ي،شخغيرپ

BCAP  خــدمات  كليــه  شــامل  و  بوده  پيشين   مقررات  و  لوانين   جایگزین   2010  سال  از 
 بریتانيــا  ایرســانه  مقــررات  كننــدهتنظي   ســازمان  آفكــام،  از  كه  ستا  رادیویي  و  تلویزیوني

 خصــوص  بــه  تهــاجمي  و  زآمي وهين ت  كننده،گمراه  ليغاتتب   ممنوعيت  به  توجه  .دارند  مجوز

ي مل  رسانه  در  محور  متسال  یاالها ك  اتغيتبل   رصد  يپزشك  نظام  سازمان»   ،(1398  نآبا  1)  ،يپزشك  نظام  سازمان.  1

 . /https://irimc.org: در دجو مو  ،كرد« آغاز را

https://irimc.org/
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 وظيفــه پخشــي هایرسانه. هستندكد  ن یمه  ا اصول پذیر،بآسي  لشرهای و  كودكان  برای
 بــرBCAP  كميتــة. دهنــد انطبــاق كــد ایــن  رو  و مــتن  با را خود رسانه در تبليغات دارند
 ماننــد. دهــدمي تغيير مدام را كدها  عه،جام  شرایط  با  متناسب  و  دارد  نظارت  كد  این   اجرای

 از. اســت شده اضافه كودكان به ربپرچ غذاهای  تبليغات  مورد  در  جدیدی  مقررات  هكن ای
 بــين   مــایزت  لــزوم  اســت،  مربــوط  مقالــه  ایــن   محتوای  به  كه  BCAP  در  اهميت  حائز  نكات
 تبليــغ  معــرض  در  بدانــد  مخاطــب  تــا  است  تلویزیوني  هایبرنامه  سایر  با  تبليغاتي  هایبرنامه
 ســوء  مــردم ترس از نباید تبليغات در كد، این   چهارم  سمتل  8  بند  بقط  همچنين   .دارد  لرار

 1.شود  استفاده
 خشــيغيرپ تبليغــات بــر كه است خودتنظي   نهاد  یك  نيز  (CAP)  تبليغاتي  رویة  كميتة
 یاارتقــ  تبليغــاتي، هایسازمان ، CAPاعضای. كند وضع مقرره تواندمي و كندمي نظارت
CAP در عضــویت  بــا  كــه  هســتند  ایرسانه  یاهتجارت  ردیگ  و  تقي مس  ازاریابيب  2فروش،

 لــانوني، ؛بازاریــابي ارتباطــات تا كرده  رعایت  خود  كار  در  را  كدها  كه این   اندكرده  قتواف
 در  CAP  كــد.  كننــد  جلــب  را  كنندهمصــرف  اعتمــاد  بتوانند  تا  باشد  التصد  با  و  معقوالنه

 خــود، اعضــای یفــرد نفعــتم نــه جامعــه عمــومي نفعــتم بــه نسبت تمثب  رویكرد با والع
ــكاف ــانوني هایش ــش  را ل ــ مي پوش ــام. دده ــودتنظيمي نظ ــدین  خ ــكل ب ــتای در ش  راس

 3.شــودمــي دولتــي اینهادهــ  لانوني  نظارت  جایگزین   كه  است  اروپا  كميسيون  دستورالعمل
 و لوانين  به  ياروپای  رراتمق   كه  آنجایي  از  ولي  شده؛  خارج  اروپا  هاتحادی  از  بریتانيا  هرچند
 لــوانين   ایــن   كوتاه  زماني  بازۀ  كه در  آیدمي  بعيد  نظربه  شده،  تبدیل  انيات یبر  داخلي  مقررات

1. The BCAP Code, “The UK Code of Broadcast Advertising”, Vol. 1. 2. 29,

(2010), pp. 4-10, Retrieved from:https://www.asa.org.uk/uploads/assets/846f25eb-

f474-47c1-ab3ff571e3db5910/2828d080-b29f-4b6c-8de66fbc7a6cd1f8/BCAP-

Code-full.pdf . 

2.  Promotion Sall  منظور   به  خدمات  یا  كاال  ارزش  از  خریدار  درک  تغيير  برای  تبليغاتي  هایروش  از  یكي  

  برگزاری  ي،شكهلرع  ، يربگ  هدیه  یكي   و  بخر  یكي  شعار   ها، تخفيف  انند م  . است  تمد كوتاه   در  بيشتر   فروش 

فروشگاهلرعه  هایبرنامه.  خاص  خدمتي  یا  محصول   محوریت  با  نمایش  یا  سرتكن  مثل  تفریحي،  هایبرنامه   كشي 

. است بوده  ما صداوسي طریق  از فروش  ارتقای  برای فروشگاه   این الدام از  اینمونه 1398  سال  در  سه شبكه در  رفاه 

3. The CAP Code, “The UK Code of Non-broadcast Advertising and Direct &

Promotional Marketing”, Vol. 12. 2. 49, (2014) Edition 12, pp5-9, Retrieved from: 

https:// www. asa. org. uk/ uploads/ assets/ 47eb51e7 -028d-4509-ab 3c0f 4822 

c9a3c4/The-Cap-code.pdf . 
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 اروپــا شــورای و  نپارلما  دستورالعمل  88  مادۀ  موجب  به  مثال  بعنوان.  كنند  تغيير  و مقررات
 ایداروهــ  عمــومي تبليــغ انســان، مصــرف بــرای  تجویزی  پزشكي  محصوالت  خصوص  در

 مخــدر  و  روانگــردان  مــادۀ  نــوع  هر  حاوی  یاهدارو  هلي ك  تبليغ  تياست. ح  منوعم  تجویزی
 . است ممنوع نيز ملل سازمان 1971و1967  هایكنوانسيون در  شده فتعری

 صــفحة در نبایــد دارو توليدكننــدۀ هایشــركت بریتانيــا، در دســتورالعمل ایــن  مطــابق
 1.كنند  اشاره  تجویزی  هایدارو  به  است عموم  دسترس در  كه  خود  سایتوب

 مقابــل در كننــدهفمصــر از حمایت مقررات بریتانيا در مقررات، هعمجمو  این   كنار  در
 كننــدهگمراه  هــایبازاریابي  برابــر  در  تجــارت  از  حمایت  و  2(CPRs)  غيرمنصفانه  تجارت

(BPRs)3 و بــازار ادارۀ نــام بــا دیگــر خودتنظيمي نهاد نيز ساختاری لحاظ به .دارد وجود 
 دارد نظــارت انحرافــات از جلــوگيری و یراگــذليمت جمله  از  ازارب  گریتنظي   بر  4رلابت
 نــام افشــای ماننــد اســت تأثيرگــذار مشــاغل اعتبــار بــر نهــاد ایــن  لضــایيشبه الــدامات كــه

 حمایــت  مقــررات  بر اساس.  است  كرده  اعالم  اشتباه  را  والتمحص  ليمت  كه  سوپرماركتي
 ارشگــ ن حــين  در نبایــد و باشــد  روشــن   كنندهمصــرف  برای  باید  تبليغات  كننده،مصرف  از

 است  تبليغ  معرض  در  بداند  مخاطب  آنكه  بدون  كرد  تبليغ  را  خدماتي  یا  محصول  ،سرمقاله
 و  ونقــلحمل  مثــل  جــانبي  هایههزینــ   ولي  كرد  معرفي  رایگان  را  آن  محصولي،  تبليغ  در  یا

 . بماند پنهان  مخاطب برای آن هافزود  ارزش بر  ماليات
 ایــن   هكليــ   اجــرای  بــر  مستقل اســت كــه  ینهاد(  ASA)  بریتانيا  تبليغات  ارداستاند  هدارا

 دهــد  تشــخيص  كــه  زمــاني  همچنين .  كندمي  رسيدگي  شكایات  بر  و  دارد  نظارت  مقررات
. كنــدمي  صــالحيت  ســلب  خود  از  گيرد،  صورت  دگاهدا  در  پرونده  به  رسيدگي  است  بهتر
 احكــام  رشــنبهچها  هــر  ASA  .اســت  خطاكار  كنندهتبليغ  سازیشرمنده  نوعي  ASA  روش
 را  احكام  این   نيز  هارسانه  سایر  و  منتشر كرده  سایتش وب  در  را  هاپرونده  صوصخ  در  خود
 و تبليغــاتي هایســازمان و تجــاری برنــد اعتبــار بر مستقي  تأثير كه كنندمي تحليل  و  بازنشر
 .دارد  خدمات و  محصوالت فروش

1. CAP News, “A Basic Guide to Prescription-only Medicines”, (7 Jul 2016),

para1, Retrieved from: https:// www. asa. org. uk/ news/ a-basic- guide-to-

prescription-only-medicines.html. 

2. The Consumer Protection from Unfair Trading Regulations.

3. The Business Protection from Misleading Marketing Regulations.

4. The Competition and Markets Authority .
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 ثبــت  ایــ   تلفنــي  ه،نامــ   ارســال  ایهــ روش  با  ندتوانمي  اتيتبليغ  رلبای  و  جامعه  افراد  همة 
ــه نســبت ASA ســایتوب در آنالیــن  شــكایت  اجرایــي مــدیر. كننــد شــكایت تبليغــي ب
 بــا خصوصــي رتصــو بــه اگــر و كنــدمي آغاز را خود كار شكایت،  ثبت  از  بعد  تحقيقات
 رانتشــا بــدون است ممكن  شود، اصال  یا  حذف  نظر  مورد  تبليغ  و  برسند  توافق  به  مُِتشاكي
 نقض  هك  دهد  تشخيص  تحقيقاتي  مدیر  اگر  اما  كند  ادپي   فيصله  موضوع  ،سایت  در  موضوع
 ایــن  از پــيش  مُِتشــاكي یــا باشد مطلع آن از جامعه است بهتر  كه  است  جدی  حدی  تا  كدها
 تحقيقــاتي مــدیر لــدرت البته 1.كند منتشر را موضوع تواندمي است، داشته ایيهپرونده نيز

 .دهدمي ارلر فساد عرضم  در را  او  احتماالً
ــا در وراد خصــوص رد ــال از بریتاني ــس  2003 س ــت محصــوالت گــرتنظي  آژان  مرالب

 بــه  آژانــس   ایــن .  دارد  عهــده  بــر  نيــز  را  دارویــي  تبليغــات  بــر  نظارت  امر  2داروها  و  سالمت
 داروهــای جامعــه، عمــومي سالمت از  حفاظت  جهت  بریتانيا  بهداشت  وزارت  از  نمایندگي

 تبليــغ  بریتانيــا  در  كــه  دارویــي  رهــ .  دارد  یگــذارمقرره  تصــالحي   و  ردهكــ   ترویج  را  ایمن 
 اســت  موظــف  آژانــس .  باشد  داشته  را  اروپایي  كميسيون  و  آژانس   این   یيدیهات  یدبا  شودمي

 شكایات  به  ،(پيشيني  نظارت)  كند  بررسي  انتشار  از  پس   و  پيش   را  لانون  با  تبليغات  مطابقت
 صــورت  بــه  شــكایات.  كنــد  برخــورد  زوملــ   صــورت  در  و  رســيدگي  تبليغات  خصوص  در
 معمــوالً. كنــدمي بررســي ماه یك به مدت نس آژا و  شودمي  ثبت  ایميل  طریق  از  یا  الین نآ

 صــورت، ایــن  غيــر در و شــودمي فصــلوحل كننــدهتبليغ بــا  تــوافقي  هــایروش  بــا  دعاوی
 3.شوديم  روبهرو  حبس  و  جریمه  مجازات  تحميل مانند  لانوني،  الدامات با  كنندهتبليغ

 ممنــوع  عمــوم  هبــ   تجــویزی  داروهــای  تبليغ  بریتانيا،  در  نياسان  روهایدا  مقررات  بقمطا
 طوربــه  بریتانياست،  دارویي  هایبنگاه  از  متشكل  كه  4بریتانيا  دارویي  صنعت  انجمن   و  است
 با  مطابق  مقررات  این   باید  كه  كندمي  گذاریمقرره  تجویزی  داروهای  خصوص  در  مستقل

1   . Jason Stephens., “UK: Introduction to Advertising Law”, by Gowlings

Advertising and Marketing Practice Group, (2017), paras 34-36, Retrieved from: 

https:// www. mondaq. com/ uk/ advertising- marketing- branding/ 651450/ 

introduction-to-advertising-law. 

2. Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency.

3. Guidance, “Advertise Your Medicines”, 18 December 2014, Retrieved from:

https:// www. gov. uk/ guidance/advertise-your-medicines . 

4. Association of the British Pharmaceutical Industry.
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 ادیةاتح  بزرگترین   نيز  1كبير  بریتانيای  صاصيت خا  انجمن   .باشد  اروپا  هاتحادی  و  ابریتاني   نين لوا
 بــا انجمــن  ایــن .  اســت  غيرتجــویزی  داروهــای  صنعت  در  گرتنظي   نهادی  و  تجاری_صنفي

 دیگــر و بریتانيــا ایرســانه مقــررات تنظــي  ســازمان و دارویــي گــرتنظي  آژانــس  مشــورت
 بــه( غيرتجــویزی) دارویــي تتبليغــا  ردهایاستاندا  ني،تلویزیو  و  يرادیوی  تبليغات  مسئوالن
 2.كندمي  تعيين   را عموم

 سالمت یکاال غاتيتبل بر کرونا بحران یرگذاريتأث بر یمرور. 2
 هــایماه  در  جدیــد  تغييــرات  ایــن   از  یكــي.  تكروناســ   بيمــاری  اثرگذاری  هواژكليد  تغيير،
ــه جــهتو بــا. بــود محيطــي ليغــاتتب  شــدن اهميــتكــ  آوریــل، حتــي و مــارس و فوریــه  ب
 محيطي  تبليغات  عابرین،  زا  شهر  و  محله  سطح  شدن  خالي  و  شهروندان  يخانگ  هایلرنطينه

 .  بود اثربي
ــي در ــز از گزارش ــابي مرك ــذار بازاری ــاب تأثيرگ ــا در 3ه ــاكاال ،آمریك ــدمات و ه  خ

 ســال در زمــاني مشــابه با 2020 مارس ماه در الكترونيك تجارت  صورت  به  شدهخریداری
 دســتكش  شــامل ترتيــب بــه داشتند، اییندهزاف رشد كه محصولي پنج.  دشدن  مقایسه  2019
 غــالت و هاســوپ سرفه، و  سرماخوردگي  داروهای  نان،  پخت  هایدستگاه  مصرف،  یكبار

 شــنا  لباس  عكاسي،  دوربين   دستي،  كيف  كوله،  و  چمدان  خرید  ل،مقاب  در.  شودمي  برنج  و
 از كرونــا انبحر با هرابط در جهاني بانك 4.شتنددا را خرید كاهش  بيشترین  عروس لباسو 

 در را بهداشــتي هایسيســت  توانــایي الملليبين  پدیدۀ این . است گفته « خریدهراسي»  پدیدۀ
 هامُســكّن   و  ماســك  دســت،  كننــدۀدعفونيضــ   كمبود  با  كرونا  بيماری  همعالج  و  پيشگيری

1. Proprietary Association of Great Britain.

2. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), “The Blue

Guide/Advertising and Promotion of Medicines in the UK”, The MHRA website, 

Third Edition/Second revision – (July 2019), PP 9-10, Retrieved from: https:// 

assets. publishing. service. gov. uk/ government/ uploads/ system/ uploads/ 

attachment_ data/file/824778/Blue_Guide.pdf . 

  كاال   ي ابیبازار  خصوص  در  ياتعاطال  ه ارائ  با  مركز  نیا.  شد  س يتأس  2016  سال  در  كه   ي جهان  يابیبازار  مركز  كی  .3

.  كنديم ككم بهتر یريگ  يتصم  یبرا يغاتيتبل نرایمد و دكنندگانيتول به  جهان، نقاط  ماتم در خدمات و

4. Influencer Marketing Hub, “Coronavirus (COVID-19) Marketing & Ad Spend

Impact: Report + Stats (Updated June)”, (16 June 2020), Retrieved from: 

https://influencermarketinghub.com/coronavirus-marketing-ad-spend-report. 
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 بــه هــاحوزه همــة رد تجــاری غاتتبلي  بر ليكك نر  آمار نيز ایران در  1.است  كرده  روروبه
 2.بود  یافته  افرایش  گردشگری  زۀحو جز

 محصوالت  فروش  برای  مستقي   تبليغات  بجای  كه  كردند  سعي  تجاری  دهایبرن  برخي
 شرایط  در  ایمسئوالنه  چهرۀ  كرونا،  با  مبارزه  يرخواهانةخ  هایبرنامه  از  مالي  هایحمایت  با

 بــه  را  « ي دهمي  ستشك  را  كرونا»  ،« باش  لوی»  نهمچو  باراتيع.  دهند  نشان  خود  از  كنوني
 و ســاختند روحيه حفظ یا خانه در ورزش هایفيل   یا  ردندك  ایميل  یا  پيامك  خود  مشتریان
 3.كردند  منتشر

رانيا. 2-1
 از تلویزیوني هایبرنامه تمام ماه، فروردین  و اسفند  كرونا در  بحران  ل  موج او  یري گاوجبا  

 بــه  تلویزیــوني  هاییالســر  و  مــذهبي  هایبرنامــه  تــيح  تــا  گومحــورگفت   هایامهبرن  و  اخبار
 بــا  بازرگاني  تبليغات  تمام  لذا.  پرداختندمي  كرونا  بيماری  به  كوتاه  اشارات  با  یا  طورمستقي 

 تبليغــاتي « ایمنــي سيســت   كننــدۀتقویت»  یا  « دست  مداخلة  بدون»  ،« سال »  مانند  عبارتي  ذكر
 بــا  ایبرنامــه  انميــ   در  غــيتبلي   اگــر  جانس،ت  تئوری  ساسا  بر.  بودند  تجانس   تئوری  بر  مبتني
 در آشــپزی محصــوالت تبليغــات پخــش  ماننــد  دارد  بيشــتری  أثيرت  شود،  پخش   مشابه  زمينة
 كمــك محصــوالت بيشــتر فــروش بــه اراتعبــ  این  كردن اضافه اینكه 4.آشپزی  برنامه  ميان
 در  ادشــدهایج  تغييــرات  بيــان  صــرفاً  مــا  لصد  بلكه  نيست  مقاله  این   موضوع  خير  یا  كردهمي
 و مقــررات و لــوانين  چــارچوب رد تغييــرات این  آیا كه سؤال این  به اسخپ و  است  اتتبليغ

خير؟ یا  است بوده  متولي  هایسازمان  نظارت

1. Emilie Koum Besson, “COVID-19 (Coronavirus): Panic Buying and Its Impact

on Global Health Supply Chains”, Published on Investing in Health, (28 April 

2020), para 2, Retrieved from: https:// blogs. worldbank. org/ health/ covid-19-

coronavirus-panic-buying-and-its-impact-global-health-supply-chains . 

 : در موجود ،1399/ 24/1 غات،يتبل  صنعت  بر كرونا روسیو ريتاث  ما،ید پلتفرم .2

https://deema.agency/covid19-effects-on-digital-ads/ . 

3. Appier, “7 Things to Help Brands Manage the Coronavirus Crisis”, 20 February

2020, Retrieved from. https:// www. appier. com/ blog/ 7-things- to-help- brands-

manage-the-coronavirus-crisis.  

  ، (1385)  ،6شماره   ،شش  سال  ت،یریمد  ة نامفصل  «، يونیزیتلو   غات يتبل  اثرات  و   ها روش  ي»بررس  ا،يكیطاهر  زیفر.  4
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 شــركت  از  نــاری«   كفير  »ماست  تبليغات  كرونا،  بحران  در  پُرتكرار  تبليغات  این   از  یكي
 در  زیرنــویس   هــ   و  برنامــهنميا  صــورت  بــه  هــ   تبليــغ  ن ایــ .  بود  جمعي  هایرسانه  در  كاله
 در شــد كــهمي پخــش  « بــدن ایمنــي سيســت  كننــدۀ تتقوی» عبارت با تلویزیوني  هایبرنامه
 هــایبيماری  بــا  مقابلــه  در  بــدن  ایمنــي  سيســت   تقویــت  كــه  اســت  علمي  نظر  این   با  تجانس 
 اســتفاده  دونبــ   بلغاری  يرپن   تبليغ  در  صبا   1.كندمي  كمك  كرونا  بيماری  بهبود  به  ویروسي

 ایمنــي: »كــردمي تكــرار ار جملــه ایــن  موسيقي و شعر ميانة در ليغتب  طول در  متني  نوشته  از
 تبليــغ را « س »الكتــاری نــام بــا خــود 2پروبيوتيك بستني شعار، همين  با  نيز  ميهن .  « مياره  برات
 پروبيوتيــك اســت؛ آن متضــاد معنــا در و بيوتيكآنتي وزنه  آوا در پروبيوتيك.  كردمي

 ثــراتا  روده،  ميكروبــي  فلور  تعدیل  با  است كه  هزند  هایميكروارگانيس   حاوی  محصولي
 و  بيوتيــكآنتي  واژۀ  بــا  وزنيه   این   3.كندمي  اعمال  كنندهمصرف  سالمت  روی  بر  مفيدی
 دارویــي خواص بستني این   خوردن  كه  شدمي  القا  مخاطب  به  طوراین   بستني،  از  فراتر  شعار
 نظــام ســازمان تورالعملدســ  7 مــادۀ طبق. شودمي دنب ایمني ست سي   بهبود  جبمو  كه  دارد

 هایرســانه  در  خــوراكي  مــواد  تبليغــات  در  درمــاني  خــواص  ذكــر  ،1397  مصوب  پزشكي
 .است ممنوع  عمومي
 بحــران دوران درایــن عبــارت   ولــي  شــودنمي  محســوب  ندرمــا  ایمنــي  سيست   تقویت 
 يل فــ   مشــابه  فضــای  رد  نيــز  تبــرّک.  دارد  نــداندوچ  تــأثيری  مخاطب  توجه  جلب  در  كرونا
 ایــران  مــردم»  دیــالوگ  بازرگــاني  پيــام  ن ایــ   در.  كــردمي  تبليغ  را  محصوالتش   نده،واپدرخ
 بــرای مخاطبــان گــویي كه شدمي بيان نحویبه « دهندمي اهميت خودشان  سالمتي  به  خيلي
 سس   ک،تبرّ  حالي  رد  عالوهبه.  كنند  استفاده  تبرّک  محصوالت  از  باید  خود  سالمتي  حفظ
 بــه اینامــه طــي 1399  اردیبهشــت  17  در  بهداشــت  وزیــر  كــه  كنــدمي  تبليغ  را  خود  زمایون

 لــانوني تكليــف و تبليغــات لبال  در  جامعه  از  صيانت  منظور  به  سيما  و  صدا  و  ارشاد  وزارت
 در  مــایونز  ســس   جامعــه تبليــغ  بــه  رســانآسيب  كاالهــای  فهرســت  اعالم  در  وزارتخانه  این 

1. Kelley  Young, “COVID-19: Antibodies & Immunity / 6 Symptoms Added /

Presymptomatic Transmission in SNFs”, NEJM Journal watch, (2020), para1, 

Retrieved from: https:// www. jwatch. org/ fw116582/ 2020/04/26/covid-19-

antibodies-immunity-6-symptoms-added . 

2. Probiotic .

  انسان«،   یها یرماي ب  درمان  و   یر يشگيپ  در   آنها   اثر  س يانمك  و   ها كيوت يپروب»  ،يزال  محمدرضا   و   ي وجدان  حانهیر.  3

 . 320ص (، 1382) ،4شماره  هفت ،  و تسيب  ال س ،يپزشك در هشپژو ة فصلنام
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 توليــد ضــوابط جموعــهم 12 بنــد  رد  همچنــين   1.اســت  كــرده  ممنــوع  را  عمــومي  یهارسانه
 بهداشــتي كاماًل و سال  كاماًل مطمئن، عبارات از  استفاده  تلویزیوني،  و  رادیویي  هایآگهي
 تمهيــدات  از  اســتفاده  بــا  نبایــد  هاآگهي  در»:  ده است كهآم  چنين   15  بند  در  و  شده  ممنوع
 مخاطــب  هناخودآگا  ضمير  دیگر،  ایهشيوه  یا  هكوتا  هایانزم  با  تصاویر  بكارگيری  یا  فني
 یــا بهداشــتي كــاماًل  ســال ،  كــاماًل  عبارت  هرچند  تبرّک  ليغتب   در  2« دهد.  لرار  تأثير  تحت  را

 تبــرّک  غــذایي  محصــوالت  كه  پندارديم  مخاطب  تبليغ،  مشاهدۀ  ضمن   ولي  نيامده  مطمئن 
 .  است  محصوالت  ترین سال 

 بــردن باال دفه  با  هابيماری  پيرامون  گفتگومحور  ایبرنامه  هك  سه  شبكه  « طبيب»  برنامه
 متعــدّد پزشــكان بــا ایران در  كرونا  بيماری  گيریاوج  ایّام  در  است،  مخاطبان  آگاهي  سطح
 اســفند  29  روز  جملــه  از  روزهــا  از  اریبسي   در.  كردمي  صحبت  كرونا  بيماری  خصوص  در

 رفــع كرم  و  شدمي  ضرحا  ارشناسانك  جایگاه  در  فردی  كارشناسان،  حضور  از  پيش   13983
 و  تلفني  نيز  محصول  این   خرید  روش.  كردمي  تبليغ  را  « ماهزاد»  نسازیواج  و  چروکوچين 

 بيــان و چنــين  دانســتمي لرنطينــه دوران مناســب را  روش  ایــن   كننــده،تبليغ  و  بــود  اینترنتي
 یمجــر.«  برسيد  خود  پوست  به  بيشتر  هستيد؛  خانه  در  بيشتری  زمان  كه  روزها  این »  :كردمي

 برنامــة یــك دشــاه كــه شــدمي مُشــَتبه بيننــده بــر امــر یــن ا و شــدمي مكالمه وارد زني   برنامه
 .استبوده    جوانسازی كرم  تبليغات با  مواجه  در  كهحالي  در است؛  پزشكي  تخصصي
 نيــز مجــازی فضــای بســتر در  كرونــا  به  ابتال   از  پيشگيری  یا  درماني  هایشرو  از  موجي

 لصــد  بــه  تبليغــاتي  اول،  تةدســ .  كــرد  تقســي   دســته  دو  به  توانمي  را  تبليغات  این .  شد  منتشر
 دســته. اســت كــرده برخورد آنها  با  فتا  پليس   كه  عمومي بود  اذهان  شویش ت  یا  كالهبرداری

 یــا پيشيني نظارت عنوان به مجوز اخذ  برای  مشخص  رجعم  نبودن  دليل  به  كه  تبليغاتي  دوم،
 ســتةد  در.  كــرد  گمراه  را  طبانمخا  و  شر شدمنت   پسيني  تنظار  عنوان  به  محتوا  توليد  ضوابط
 بــا و كــرد تبليــغ ضــدكرونا داروی بعنــوان را  آن  نمازندرا  در  فردی  كه    NBH  داروی  اول

ــرای شــمارۀ حســاب اعــالم ــد ب ــارد یــك مبلــغ دارو، خری ــان ميليــون دویســت و ميلي  توم

 . 2/1399/ 17 خ یتار ،437/100  ۀ شمار نامه ،يزشكپ آموزش و اندرم و  بهداشت وزارت. 1

 . 170ص همان، ،یاسعد. 2

./https://www.aparat.com:در  وجودم ، 1399 اسفند 29  ب،يطب برنامه. 3
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 پزشــك یبعــد مــورد 1.شــد دســتگير فتــا پلــيس  توســط نهایــت در و كــرد كالهبــرداری
 مایع  و  كرونا  بيماری  درمان  گياهي  داروی  دخو  شخصي  البراتوار  در  كه  است  گویيدروغ

 بــه مســتقي  طوربه  صفحة اینستاگرام  و  خود  سایت  در  آن  تبليغ  با  و  ساخته  كنندهضدعفوني
 مدیر  را  خود  كه  دیگری  فرد  2.شد  دستگير  فتا  پليس   توسط  نيز  مورد  این .  فروختمي  مردم
كــه   شــد  مــدعي  دینــي  ابعمن   به  تناداس  و با  كرده  معرفي  لصادقاطبُّ  وزشيآم  علمي  انجمن 
 كــه  فرد  این .  است  مفيد  كرونا  جمله  از  ریوی  هایبيماری  درمان  برای  شتر  ادرار  از  استفاده

داشــته، بــا   مطــب  تهران  شهر  مركز  هایمحله  از  یكي  در  این   از  پيش   پزشك  عنوان  جعل  با
 3.دش  دستگير مردم  مذهبي قایدع  از  ستفادها  سوء  و  عمومي اذهان  تشویش   اتهام
 فقــدان دليل به كه است تبليغاتي اصلي مسئلة داشتند، مجرمانه  عنوان  كه  مواردی  زج  به
 در  تبليغــات  یــن ا  از  یكــي.  شــدند  منتشــر  مجازی  فضای  در  مشخص  مقررات  یا  ناظر  مرجع
. بــود  عــروفم  بــازیگران  از  یكــي  توســط  گيــاهي  شــربتي  تبليغ  بيماری،  شيوع  ابتدای  همان

 ولــي  است  ریه  و  چرب  كبد  درمان  برای  شربت  ین ا  كه  شوديم  گفته  تبليغ  طول  در  رچنده
 حقــولي نظــام بــود؛ در كننــدهگمراه مخاطب برای در تبليغ، كرونا بيماری  به  اشاره  دليل  به

 مجــازی  فضــای  در  ســالمت  كاالی  تبليغات  نحوۀ  برای  ایلاعده  و  معيار  ،ایران  در  تبليغات
.ردندا  وجود

ايتانيبر. 2-2
 بــا كــرد منتشــر ویيویــدئ 2020مــي 28 در تایمزنيویورک يغات،بلونا بر تاثير بحران كربا ت

 نــدمان دنيــا معتبــر برنــدهای تبليغــات از ویــدئو  ایــن   در  و  « كروناویروس  تبليغات  در»  عنوان
 و  كوكــاكوال  ادوبــي،  بــوک،فــيس   اپل،  تویوتا،  داكين،  برگركينگ،  آمازون،  دونالد،مك

 تبليغــات  در  كردنــد  تــالش  كرونــا  وسیــرو  گيریههم  ایام  در  كه  كرده  یاد  ردیگ  برندهای

،  «فتا  يس پل  دام   در  كرونا  درمان  لطعي  اروی د  فروش  و   تبليغ  عامل»:  خبر  عنوان  ،1/99/ 13ا،  فت  پليس  سایتوب.  1

.https://www.cyberpolice.ir/news :در موجود

:در  موجود.«،  كرديم  غتبلي   كرونا  درمان  برای  كه   لالبي  پروفسور»:  خبر  وانعن  ،1/99/ 2فتا،    پليس  سایتوب.  2

https://www.cyberpolice.ir/news/ . 

.«،  شد  بازداشت  كرونا  درمان  برای   شتر  ادرار  نوشيدن  یمزایا  كنندۀ تبليغ» :  خبر  عنوان  ،99/ 3/2آنالین،    همشهری.  3

. /https://www.hamshahrionline.ir/news :در موجود

https://www.cyberpolice.ir/news
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 اینجــا در. بدهنــد روحيــه مــردم به لهرماني«  »تو  یا  باش«   »لوی  مانند  شعارهایي  با  ونيتلویزی
 كني ؛مي مرور   ه با  را  تبليغ  چند
 تشــكر  ریتصــاوی  پخــش   بــا  پرســتارها  از  و  « ماست  مثبت  نگاه  در  واكسن »:  كوكاكوال 
 .بود هكرد
ــي  حــرارت درجــة روز »هــر: جهــان در ایزنجيــره یهــاورانرســت  از ركينــگ،برگ  ت

« .شودمي چك  برگركينگ
 همچنــين   و  دكنــ مي  فعاليــت  بریتانيا  در  « اسدا»  اس   با  كه  مارتوال  ایزنجيره  فروشگاه 

 نكــرد  ضــدعفوني  حــال  در  ماســك  بــا  كارمندان  تصویر  خود  تبليغات  در  آمازون  شركت
 1.است  داده نشان ار  ها  بسته
 كرونــا بحــران  در  دنيــا  بــزرگ  ایزنجيــره  هایرســتوران  از  یكــي  وانعن   به  سيفاكي 

 كــه  اریشع  با  سيافكي.  دهد  تغيير  جهان  سراسر  در  و  بریتانيا  در  را  خود  شعار  شد  مجبور
 را دخــو غــذای خوشــمزگي « بزنــي  لــيس  انگشتاتو حاله با چه»  :گرددمي  باز  1992  سال  به
 همگــاني  ســالمت  ســرویس   هــایدســتورالعمل  و  كرونــا  نبحرا  شروع  با  اما  كشيدمي  ر به
 طریــق از آن بودجــة و اســت ســالمت اطالعــات  ســایتوب  بزرگترین   كه(  NHS)  یتانيابر

 ندانســت؛ خوبي ایدۀ را خوردن غذا هنگام در دست زدن ليس  د،شومي تأمين   بریتانيا  مردم
 زدن  يس لــ   از  عكســي  انتشــار  بــا  و  ددا  تغييــر  را  خــود  شــعار  يســ افكي  ســال28  از  بعد  لذا

 It’s not good, wash your hands“ : هشــد یــادآور غــذا هنگــام در انگشــتان

”buddy2  بــه  هــ   اســت،  زده  ننشــا  دو  تيــر  یك  با  خود  شعار  تغيير  با  سيافكي  والع  در 
 .است  دادهانجام   را  خود  اجتماعي  مسئوليت  خوبيبه  ه  و داده  ادامه  تبليغات

 رسانيامپ افزارنرم در پيامي. نيست لطف از اليخ نيز  Dettolكنندهفونيضدع داستان
WhatsApp  كنندۀضــدعفوني  كــه  ادعــا  ایــن   با  شد  منتشر  Dettol  بــردنبين  از توانــایي 

 كلمة ،محصول برچسب روی  كه  شده  داده  نشان  تصویری  در  حتي.  دارد  را  كرونا  ویروس
 درج  دارد،  را  آن  نردك  پاک  يتوانای  Dettol  كه  مواردی  زا  یكي  عنوان  به  كروناویروس

 بازارهــای  از  یكــي  هندوستان  و  است  بریتانيایي  معتبر  برندهای  از  یكي  برند  این .  استشده  

1. Amanda Hess and Shane O’Neill, “In Coronavirus Advertising, You’re the

Hero”, May 28, 2020, Retrieved from: https://www.nytimes.com/video. 

2. James Hansen, “KFC Pulls ‘Fingerlickin’ Good’ Adverts During Coronavirus

Outbreak”, 16 march 2020, Retrieved from: https:// london. eater. com/ 2020/ 

3/16/21178431/coronavirus-uk-latest-restaurant-food-impact-kfc-adverts. 

https://www.nytimes.com/video/us/100000007046988/nursing-home-coronavirus.html?playlistId=video/coronavirus-news-update
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 بــه بــوکفيس  در نيز بار هزار ده از بيش  آپ،واتس  در  پيام  این   پيرو.  است  محصول  پخش 
 بــار رهزاهفــت مقابــل در. شدكُمي  را  وناكر  دتول  كه  ادعا  این   با  شود،مي  گذاشته  اشتراک

 دتــول  چگونــه  است؛  جدیدی  ویروس  كرونا،  اگر  كه  شد  پرسيده  بوکفيس   در  سؤال  این 
 رســمي  صــفحة  رد  دتــول  شــركت  بــرد؟مي  بــين   از  را  آن(  است  لدیمي  محصول  یك  كه)

 كرونــا  ویــروس  روی  بــر  را  خــود  محصــوالت  هنــوز  كــه  كــرده  اعــالم  بوکفيس   در  خود
 احتمــاالً 1اســت. مــؤثر ویــروس كرونــا بــر دتــول هكــ  كند  ادعا  اندتونمي  و  دهنكر  آزمایش 
 بــا  و  آپواتــس   پيــام  كننــدۀارســال  شناســایي  بــدون  و  نامتعــارف  روشــي  بــا  دتــول  شركت
 را  خــود  محصــول  فــروش  كوتــاه،  زماني  بازه  در  توانسته  کبوفيس   در  باال  گذاریاشترک

 .ببرد باال
 كــرده صــادر لطعي  حك 8 ونا،كر شيوع اول اهم سه در يابریتان يغاتتبل استاندارد  ادارۀ

 هایپرونده  به  دسترسي  شد،  گفته  باال  در  كه  آنچه  طبق  كه  اشتهد  غيررسمي  رسيدگي19  و
 شده  ذكر  هاشركت  اسامي  ،سازیشرمنده  رویة  بر اساس  فقط.  نيست  پذیرامكان  غيررسمي

 دو  ده،توليدكننــ   كتشــر  ســایتوب  در  محصــول  چهار  شده،  صادر  حك   هشت  در.  است
 در دیگــری و مشــتریان یبــرا ایميــل ارســال بــا یكــي اینستاگرام، و  وکبفيس   رد  محصول
 وردمــ   در2.اســتبــوده    سالمت  حوزۀ  در  محصول  7  ميان  این   از  و  شده  تبليغ  محلي  روزنامة
 در بــایيزی یك كلينيك كه بوده لرار این   از  لضيه  شده،  تبليغ  ایميل  طریق  از  كه  ایپرونده
 12ب  و  ب  ویتــامين   حــاوی  دارویــي  تزریــق  ود،خ  مشتریان  به  ایميل  یك  لارسا  با  سترمنچ
را   « كــن   لــوی  را  خــودت  ویروس  برابر  در»  شعار  این   درصد  چهل  تخفيف  با  پوست  برای
 كــرد. اعــالم غيرلــانوني را تبليــغ  این   جهت  دو  از  تبليغات  استاندارد  ارۀاد.  است  كرده  تبليغ
 بــه  تجــویزی  وهــایارد  تبليــغ  2012،3  مصــوب  يانســان  روهــایدا  مقررات  قمطاب  آنكه  اول

 و  گيــرد  صــورت  پزشــك  نســخة  بــا  بایــد  لــانون  طبق  دارو  این   تزریق  و  است  ممنوع  عموم
 تبليغــاتي شــعار همچنــين . شودمي سوبمح  عمومي  تبليغ  كلينيك،  مشتریان  به  ایميل  ارسال
 علمــي دليل هيچ و كندمي  رمتباد  مشتری  ذهن   به  را  كرونا  ویروس  لطعاً  زماني  برهة  این   در

1   . Aditi Chattopadhy, “Fact Check: Can Dettol Kill the Novel Coronavirus?”,

5may 2020, Retrieved from: https://thelogicalindian.com/fact-check/dettol-covid-

19-coronavirus-outbreak-20251.

2. The Advertising Standards Authority, Rulings, Retrieved from: https:// www.

asa. org.uk/codes-and-rulings/rulings.html?q=covid#rulings . 

3  . The Human Medicines Regulations 2012 .
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 مــاه  در  1.كنــدمي  ایجــاد  ایمنــي  ونــاكر  ویــروس  برابــر  در  دارو  ایــن   تزریق  كه  دارند  وجود
 ایــن  در. اســتشده  صادر نيز صورت ماسك  تبليغات  خصوص  در  حك   ، دو2020  مارس
 شــما  از  كرونــاویروس  عفونــت  برابــر  در  ماســك  از  اســتفاده  شده اســت كــه  ادعا  هاآگهي

 از اســتفاده بریتانيــا  عمــومي  ســالمت  ارهاد  هایيهتوصــ   اینكــه  بــه  هتوج  با.  كندمي  محافظت
 و كننــدهگمراه را هــاآگهي ایــن  تبليغــات، اســتاندارد بود؛ اما ادارۀ نكرده توصيه را  اسكم

  2.داندمي ترس  از  سوءاستفاده و  غيرمسئوالنه
 هــایمكمل و داروهــا ،ضــد باكتریــایي محصــوالت كننــدگانتبليغات نيــز گذشــته در
 كــه  داشــتند  هاعفونت  مقابل  در  كنندگانمصرف  از  محاظت  ایبر  ابهيمش  ادعاهای  ایيغذ
 ونــههرگ  از  كــه لبــل  داده  هشدار  تبليغاتي  هایبنگاه  همة  به  كرونا  بحران  در  استاندارد  ادارۀ
 اجتمــاعي مســئوليت بــه ویــروس، كرونــا درمــان یــا پيشــگيری با رابطه  در  اثربخشي  ادعای
 مــواد تبليغــات همچنــين . نباشــند ریجــات بهــرۀ دنبــال بــه مردم ترس از و ندفكر كن   خویش 
 مخاطبــان  بــرای  دارنــد  را  بــدن  ایمني  سيست   تقویت  ادعای  كه  غذایي  هایمكمل  و  غذایي
 هــاآن  نــام  لــبال   كه  شوند  تبليغ  شعاری  چنين   با  توانندمي  تيمحصوال  فقط.  است  كنندهگيج
 انرمــ د  یــا  ریپيشــگي   خصــوص  در  ادعــایي  هــر.  اســت  شده  ثبت  اروپا  اتحادیة  فهرست  در

 3.است ممنوع هامكمل و  ایيغذ  محصوالت  تبليغات در كرونا  بيماری
 بــر كرونــا بحــران تأثيرگــذاری برابر  در  مردم  از  محافظت  برای  تبليغات  استاندارد  اداره
 در  19  كویــد  بــا  مرتبط  تبليغات  خصوص  دررا    مردمي  فوری  دهيگزارش  روش  ،تبليغات
 نــام تواننــدمي مــردم آن  در  كــه  هشــد  درج  مــيفر  ASA  ســایت  وب  در.  اســت  هنظرگرفت 
 4.كنند  ثبت كرده،  تخلف آنها نظر  به  كه  كنندهتبليغ  شركت و  محصول

1. The Advertising Standards Authority, Ruling: PCK SKIN (Manchester) Ltd,13

may 2020, Retrieved from: https://www.asa.org.uk/rulings/pck-skin--manchester--

ltd-a20-1059533-pck-skin--manchester--ltd.html . 

2. The Advertising Standards Authority, “ASA Ruling on Easy Shopping 4 Home

Ltd”,04 march 2020, Retrieved from: https://www.asa.org.uk/rulings/easy-

shopping-4-home-ltd-cas-599607-q7j8x2.html . 

3. The Advertising Standards Authority, “CAP News, title: Coronavirus COVID-

19 – Advertising responsibly”,13 march 2020, Retrieved from: https:// www. asa. 

org.uk/news/coronavirus-covid-19-advertising-responsibly.html. 

4. https://www.asa.org.uk/make-a-complaint/quick-report.html.

https://www.asa.org.uk/rulings/pck-skin--manchester--ltd-a20-1059533-pck-skin--manchester--ltd.html
https://www.asa.org.uk/rulings/pck-skin--manchester--ltd-a20-1059533-pck-skin--manchester--ltd.html
https://www.asa.org.uk/make-a-complaint/quick-report.html
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 متسال  یکاال غاتيتبل يحقوق نظام یهاچالش. 3
ــردم، ســالمت حفــظ در هــادولت وظيفــه ــا نقــش  م ــازار گــریتنظي  در را آنه  ســالمت ب
 ســوی  از  شــده  اعمــال  هایتدیمحــدو  ی،گرتنظي .  است  دهكر  هاحوزه  سایر  از  ترپُررنگ
 اهــداف است كــه مشخص  اجرایي  ضمانت  پشتوانه  با  خصوصي  بخش   يحاتترج  بر  دولت

 ســاختاری صــورت بــه توانــدمي التصــادی هدف اب گریتنظي  1.اجتماعي دارد یا  التصادی
 صــورت  بــه  یــا  ایحرفــه  ایهپروانــه  یــا  كــار  و  كســب  هایپروانــه  صــدور  معنــای  بــه  باشد

 هــایروش  و  تبليغــات  نداردهایاســتا  تعيــين   مجــوزدهي،  ليمت،  كنترل  ندانم  كنندههدایت
 اردهایاســتاند و كنندگانمصــرف از حمایــت بــرای نيــز اجتمــاعي گــریتنظي . بازاریــابي
 گــریگــذاری مهمتــرین ابــزار در تنظي مقرره 2.شــودمي اعمــال ســالمت و محيطيزیســت

اجتماعي و اعمــال نظــ  عمــومي در و  لتصادی  های ااز پدیدهرا  ت شناخت ما  است، مقررا
 محصــوالت  تبليغــات  گــریتنظي   جایگــاه  تــوانمي  تعــاریف  این   با  3كند.نعكس ميخود م
 كــاالیي  جهتــي  از  ســالمت  محصوالت  تبليغات  گریتنظي :  دكر  تعيين   گونهاین   را  سالمت
 سوی  از  و  بگيرد  لرار  صادیالت   نظارت  تتح  است  الزم  كه  باالست  سودآوری  با  التصادی

 بــاب  از  دولت  دارد  ضرورت  كه  است  شهروندان  تسالم  با  مستقي   رابطه  در  كاالیي  یگرد
 مقــررات  تنظــي   بــاو    كــرده  ورود  جامعه  عمومي  سالمت  حفظ  و  هكنندمصرف  از  حمایت
 بهداشــتي  شــيآرای  و  غــذایي  دارویــي،  صــنعت  ســودآوری  ابزار  مردم  سالمت  ندهد  اجازه
 در  ســالمت  كــاالی  تبليغــات  مقــررات  تنظــي   رد  موجــود  یهاچالش   به  مقدمه  این   با.  شود
.پردازی مي ایران

  (، 1398، )11  هشمار  ،3  دورۀ   یار،لانون  فصلنامة   ،«رانای  در  سازی گری ـ خصوصيتنظي   تحليل »   ،اده زولي  حسين.  1

 . 263ص 

دورۀ   و   مجلس   فصلنامة   ،«ایران  التصاد  در  گرتنظي   دولت   الزامات»  وزی، خاند  احسان.  2 ،  64  شماره   ، 17  راهبرد، 

 . 45 ص  (،1389)

يان و دیگران  هشكو   عليرضا  سيد  ناخت تغييرات نهادی(، ترجمهش)  يریام سن، تنظي  بازار بدون مداخله دولت. م 3

 . 23( ص1397)تهران: نشر مجد،  
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رانيا در سالمت یکاال غاتيتبل يحقوق یهاچالش. 3-1
دواح متولي . فقدان3-1-1

 نظــام در موجــود حقــوليمهــ   هــایچالش   از  یكــي  شد،  گفته  تاكنون  كه  آنچه  به  توجه  با
 نظــربــه  هرچند.  است  واحد  وليمت   فقدان  ایران،  در  سالمت  تمحصوال  يغاتتبل  گریظي تن 
 ســازمان پــس زین  رســان،آسيب محصوالت  تبليغات  ممنوعيت  لانون  تصویب  با  كه  آیدمي
 ســلب  بــرای  لــانون  ایــن   اجرایــي  لــدرت  ولــي  است  ظارتن  و  مجوزدهي  نهاد  دارو،  و  غذا

 نيســت،  مشخص  دارو  و  غذا  زمانسا  به  الحيتص  اعطای  و  پزشكي  نظام  سازمان  صالحيت
 بعــد بالفاصله ولي وكار آن مشخص نشدهساز ،لانون تصویب از سال دو از بعد كهآن  ویژهب
از ســوی .  كــرد  ائــهار  تبليغــات  برای  جدیدی  دستورالعمل  پزشكينظام  سازمان  تصویب،  از

 ادنهــ   از  مجــوز  بــه  ملــزم  را  خــود  سالمت،  محصوالت  تبليغات  انتشار  در  سيما  و  دیگر صدا
 ممنوعيــت  ليســت  ارســال  رغ علي  حتي.  داندنمي  يكپزش  امنظ  سازمان  یعني  نيكنو  صالح

 ایــن   كماكــان  ســيما،  و  صــدا  بــه  بهداشــت  وزیــر  طرف  از  سالمت  به  رسانآسيب  كاالهای
 بــر نظــارت كــل مــدیر ای،مصــاحبه در ضــمناً .شــودمي تبليغ مایونز  س س  مانند  محصوالت

 صــالحيت  قــطف  دارو  و  غذا  سازمان  كه  كرداعالم    1398  در  يپزشك  نظام  سازمان  تبليغات
 تــواننمــي دارو و غــذا ســازمان تأیيدیه محض به و دارد  زنيبرچسب  و  توليد  مجوز  صدرو

 1.كرد  تبليغ  هارسانه در  را  محصول

مجازی فضای در سالمت کاالی تبليغات معيارهای دان. فق3-1-2
ارت نظــ   ســایبر   فضــای   بــر   وری اطالعــات باطات و فنــا ارت   وزارت   طرفي   از   مجازی،   فضای  در 
تعهــدات   بار   یوتيوب،   و   تلگرام   مثل   مه    تبليغاتي   تر بس   دو   كردن   فيلتر   با   طرفي   از  و  دارد  ن كال 

محصــوالت  تبليغــات  بــرای  نداردی اســتا  و   مقــرره   همچنــين .  اســت   كرده   ك    را   خود   نظارتي 
پزشــكي  نظــام  ازمان س  دارو،  و  ا غذ  سازمان  بهداشت،  وزارت  مانند  نهادهایي  سوی   از   سالمت 

كــه   است   گونه این . است  نشده  تمهيد  سایبر  فضای  در  فناوری اطالعات  و  تباطات ار  وزارت  و 
ــي  ــایت   در   بيني  م ــدهای   های س ــذایي   محصــوالت   برن ــه   غ ــي ب ــاني   خــواص   راحت ــرا   درم ی ب

منــوال  همين  به  وضع  نيز  دارویي  برندهای  خصوص  در . اند شمرده  بر  خود   غذایي   محصوالت 

لرن تشكيل نظام پزشكي«، موجود  »تبليغات پزشكي در گذر ني ، عنوان خبر:  4/1398/ 17  م پزشكي، . سازمان نظا 1

. https://irimc.orgدر: 
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های شــركت  های ســایت  اســت؛  ممنــوع  ن ایرا  در  عموم   به   دارویي   ت تبليغا   كه ي حال   در .  است 
كــه   ســيناژن   شــركت   نمونــه   عنوان بــه . كننــد مي  تبليــغ  نيــز  را  تجــویزی  داروهای  حتي  ي داروی 
تبليــغ  ناباروری  درمان  برای  « اف سينال »  تجاری  نام  با  خود  سایت  در را  آلفا   فوليتروپين   ی دارو 
در  تجــویزی  روهــای دا  تبليــغ  لانون،   طبق   برزیل   مانند   دیگر   كشورهای   رخي ب   در .  است   كرده 
ــا ســایت وب  ــرای   ه ــوع   عمــوم   ترســي دس   ب ــوده   ممن ــا   پزشــكان   و   متخصصــين   و   ب ــه   ورود   ب ب

 1. كنند   مشاهده  را   محصوالت  این   اطالعات   توانند مي   شده، تعریف   های كاربری 
 1397  ســال  در  شــكيپز  نظــام  ســازمان  هزیرمجموعــ   پزشــكي،  نظــام  تبليغات  كميسيون

 منظــا ســازمان دســتورالعمل شــمول تحــت را زیمجــا ضــایف كــه كــرد  تصــویب  ایمقرره
 تبليغــات بــه الــدام مجــازی فضــای حــوزه در بخواهــد فــردی اگــر یعني. »داد  لرارپزشكي  
 نظــام ســازمان  از  مجــوز  اخــذ  بــه  موظــف  كند،  پزشكي  امور  یا  داشتيبه  آرایشي،  دارویي،
 آزمــایييست را و اتتبليغ محتوای هدف، جامعة رفتن گ نظر در با  مجوز  این .  استپزشكي   
 2.« شودمي  صادر  محتوا

 ولــي كنــدمــي رصــد را مجــازی فضــای  در  تبليغــات  پزشــكي،  نظــام  شعبه  210  وناكن 
 ارائــه  اجتماعي  هایشبكه  و  هارسانپيام  یعني  جدید  ليغاتيتب   بستر  با  مطابق  جزئي  معيارهای
 .است نكرده

 و مجــوز ورصــد نحــوۀ لدســتورالعم  27  مــادۀ  بــه  مســتند  يپزشــك  نظام  سازمان  هرچند
 آرایشــي، آشــاميدني، خــوراكي، مــواد  دارویــي،  هــایآگهي  رانتشــا  و  تبليغــات  بــر  نظارت
 لــوانين  اجــرای حســن   بــر  نظــارت  برای  استاني  تبليغات  هایكميته  پزشكي  امور  و  بهداشتي
 نظــارت راه و نيســت مردمــي كایاتشــ  بــه رسيدگي هاكميته این  وظایف ذیل در  اما  دارند
 بــر مبنــي شــده اتخــاذ تصــميمات از تواننــدمي تبليغات متقاضي  افراد  طفق .  است  بسته  مردم
 و اآر بــه ين نــ همچ. كننــد اعتــراض تبليغــات مجــوز صــدرو در  تــأخير  یا  مجوز  صدرو  عدم

 بــه  تــوانمي  آنكــه  حــال.  نــدارد  وجــود  عمومي  دسترسي  هاكميته  این   از  صادره  تصميمات
 .شتدا  دسترسي  بریتانيا  تاندارداس  اداره از صادره  یآرا

1. João Luis Vianna, Lívia Figueiredo and Anderson Ribeiro, “Distribution and

marketing of drugs in Brazil: overview”, ACC (Association of corporate counsel), 

(2018), para 24, publish online: www. global. practicallaw. com . 

  در   موجود  ،«ماینستاگرا  در  پزشكان   تبليغ  نحوۀ   اعالم»  :خبر  عنوان  ،1398/ 30/5پزشكي،  نظام  سازمان.  2
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رسيدگي مرجع در . اختالف3-1-3
ــيدگي   مرجــع   در   خــتالف ا  ــه   رس ــات   ب ــات   در   تخلف ــر   یكــي   ســالمت،   كــاالی   تبليغ از   دیگ

كننــدگي برطرف  ادعــای  بــا  1392ســال  در  حلزون  ِكِرم . ت اس  ایران  حقولي  نظام   های چالش 
بــه   محصــول   اینترنــت،  یــا  پيامــك  طریــق  از  و  شــد مي  تبليــغ  صدا و سيما  در  صورت  چروک 

آنچــه   با   مقایسه   در   محصول   ناكارآمدی   به   مصرف   طول   در  كننده مصرف  اما  رسيد مي  ش فرو 
آیــا . شــدند   پوستي   های حساسيت   دچار   كنندگان مصرف   برخي   حتي   برد مي   پي   شد، مي   تبليغ 

 كرد؟ مي   شكایت   عنواني   چه   با   و   كجا  به  كند؟   شكایت   توانست مي   كننده مصرف 
 هائار  و  والع  خالف  تبليغات»:  آمده  دگاننن كمصرف  حقوق  از  حمایت  نونلا  7  مادۀ  رد

 وســایل طریــق از جملــه از كننــدهمصــرف اشــتباه یــا فریــب موجــب  كه  نادرست  اطالعات
ــ رســانه جمعــي، ارتبــاط  و « باشــدمــي ممنــوع شــود، تبليغــاتي هــایبرگــه و گروهــي ایه
 حقــوق از حمایــت هــایانجمن  هبــ  تواننــدمي شــدند متضــرر كــه كنندگانيمصــرف

 گرفتــه شــكل لانون، همين  9 مادۀ ساسا  بر  كه  خود  استان  و  شهرستان  در  نگاكنندرفمص
 ارجــاع  یيلضــا  مراجــع  بــه  را  پرونــده  خواهان،  تقاضای  صورت  درانجمن    و  كنند  شكایت

 حتــي رنــدندا را شــكایت بــرای الزم آگاهي مواردی چنين  برای عمل درافراد   اما.  دهدمي
 اتالف  ارزش  كرم،  لوطي  یك  خرید  برای  اآنه  ختيپردا  هزینة  جبران  آگاهي،  صورت  در

 مسئوليت  سيما  و  صدا  حلزون،  كرم  پروندۀ  خصوص  در.  ندارد  را  دادرسي  پروسة  در  ولت
 تبليغــات مجــوز ســازمان ایــن  از كه بود  مدعي  پزشكي    نظام  زمانسا  و  نپذیرفت  را  خویش 
 ه،ليدكننــدتو  شــركت  پلمــپ  از  س پــ   حتــي  كــه  دهآمــ   هاگزاریخبر  در.  است  نشده  گرفته

  1.داشت  ادامه  مدتي تا  تلویزیوني  یهاشبكه در كرم  این   تبليغات  كماكان
 در را وعموضــ  تخلفــات، مشــاهدۀ صــورت در توانــدميپزشــكي  نظــام سازمان  هرچند

 و فنــي معاونــت  كــه  « الگانــت  زیبــایي  آكادمي»  تبليغات  موضوع  مانند  كند  پيگيری  دادگاه
 رجــاعا اطالعــات فنــاوری و ایرایانه جرای  ۀویژ رایدادس به  پزشكي  امنظ  سازمان  تنظار
 نيــز كرونــا درمــان در NBH لــرص خصــوص در یــا 2.شــد  لانوني  برخورد  خواستار  و  داد

 : در جودمو  ،« سالمت طع   با  اریكالهبرد»:  خبر عنوان ،5/1392/ 7 ،زنيو  تسالم. 1

 http://www.salamatnews.com.

  به   ارجاع  و  مجازی   فضای  در  كيپزش  مجازغير  تبليغات  شناسایي»:  خبر  عنوان  ،1398/ 27/8  پزشكي،  نظام  سازمان.  2
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 چــون معمــوالً و باالســت هایيهپروند چنين  در متضررین   تعداد  اما  دش  عمل  وارد  فتا  پليس 
 در كنندهفصــرم اگــر عوالــ   در.  گيردنمي  صورت  نيز  تيخسار  جبران  شوند،نمي  شناسایي

 جبــران دنبــال بــه  كــ   خيلــي  احتمــال  بــا  شــود،  متضرر  محورسالمت  كاالی  یك  خرید  اثر
 و  بيمــاری  موجــب  مصــرفي  یكــاال  اگــر  خصوصــاً  است،  محصول  توليدكننده  از  خسارت
 حقولي  هایچالش   خالصه  طوربه  بخواهي   اگر  بنابراین .  نگردد  كنندهمصرف  برای  عارضه
: شودمي  خالصه  مورد  سه در  برشماری ، را  سالمت  الیكا  بليغاتت  گریتنظي  نظام
 ؛تبليغات  محتوای بر  نظارت و مجوز صدور  نهاد  خصوص در  لطعيت عدم  -الف
در  تبليغــات درســتي ســنجش   برای  شدهتعيين   پيش   از  شفافِ  و  جزئي  ایمعياره  فقدان  -ب

   ؛فضای مجازی
 نهادهــای در تبليغــات زا ناشــي  دهكنن مصــرف  زیــان  و  رضــر  از  شكایت  سازوكار  دِنبو  -پ

 .ضایيل  شبه و  لضایي
 محصــوالت تبليغــات پساانتشــار  نظــارت  3  مورد  و  پيشاانتشار  نظارت  نوعي  2و  1  مورد 

 گــریتنظي   در  تریگيرانهسخت  يشينيهرچقدر نظارت پ  نویسندگان  نظر  به.  است  سالمت
 حمایــت ،دهكنن صــرفم  حقــوق  و  ســالمت  از  ميــزان  همان  به  شود،  الاعم  سالمت  تبليغات
.آیدمي  عمل به  یبيشتر

ايتانيبر و رانيا تيوضع يقيتطب ۀمطالع .3-2
 بــين   سالمت  كاالی  يغاتتبل  حقولي  نظام  دو  بين   مقایسة  در  پژوهش   این   مطالعات  اساس  بر
 تنظيميخــود روش ات،مقــرر پویــایي. است آشكاری هایتفاوت بریتانيا و ایران كشور  دو
ــه دسترســي در شــفافيت و مشــخص یــياجرا ارســاخت  مقــررات، نظــي ت در  از تاطالعــا ب

 خــاص  توجه  ایران  در.  ستا  بریتانيا  در  سالمت  كاالی  تبليغات  ساماندهي  بارز  هایویژگي
 و لوانين  اما دارد وجود خاص  گذاریمقرره  و  گذاریلانون  و  بوده  بيشتر  متسال   كاالی  به

 هایصالحيت.  تاس  نكرده  روشن   سالمت  حصوالتم  باب  در  را  تكليف  ازی،مو  مقررات
 و صــدا تمكــين  عــدم و پزشــكي نظام سازمان و  غذا و دارو  ازمانس  بين   متعارض  ساختاری

 عمــوم برای اطالعات به  دسترسي  و  شفافيت  فقدان  و  مقررات  گویيكلي  مقررات،  از  سيما
 تبليغــات  از  ن متضــرری  و  ستا  ایران  در  سالمت  كاالی  تبليغات  وضعيت  از  آشفته  تصویری

 .كنند  رجوع  رجعيم  چه به باید  خود  خسارت  جبران برای  ندداننمي نيز
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 و  ایران  در  سالمت  كاالی  تبليغات  اجرایي  -حقولي  نظام  دو  تطبيقي  مقایسة  زیر  جدول
 :تانيا استبری

 توضيحات  ايران  بريتانيا  معيارها 

  مقررۀ   يا   قانون 
  در   جامع 

  خصوص 
  دارويي   تبليغات 

  گر دي   و 
  محصوالت 
 سالمت 

  های رسانه   ات یغ تبل   در   بریتانیا   کد 
 ( the BCAP code)   پخشی 

  غیرپخشی،   تبلیغات   در   بریتانیا   کد 
 the)   ترویجی   و   مستقیم   بازاریابی 

CAP code ) 
  گر تنظیم   آژانس   مقررات 
  و   سالمت   مراقبت   محصوالت 

  تبلیغات   خصوص   در   داروها 
 ( MHRA) دارویی 

  سازمان   دستورالعمل 
 پزشکی ام نظ 

  تبلیغات   ممنوعیت   نون قا 
 ان رس آسیب   کاالهای 

  نحوۀ   خصوص   در ) 
  زی مجا   فضای   در   تبلیغات 
  وجود   ای مقرره   یا   قانون 

 .( ندارد 

  خاص   ای مقرره   یا   قانونی   بریتانیا   در 
  وجود   ی ول   ندارد؛   وجود   سالمت   کاالی 

  صورت   به   مشخص   و   واحد   متن 
  ساالنه   صورت   به   که   نرم   حقوق 

  نظام   شفافیت   شود، می   رسانی روز به 
 . دارد   همراه   به   را   تبلیغات 

 رايي اج   ساختار 
 BCAPو   CAP  های کمیته 

  دارو   خصوص   در   رویی دا   آژانس 
 پزشکی   تجهیزات   و 

  سازمان   تبلیغات   کمیتۀ 
 پزشکی نظام 
 دارو   و   غذا   سازمان 

  بریتانیا   در   ها ت صالحی   تفکیک 
  تعارض   ایران   در   ولی   شده   مشخص 

 . دارد   وجود   صالح   نهاد 

  و   قضايي   نظارت 
 قضايي شبه 

تبلیغات   ندارد استا   ادارۀ 

  سازمان   ت غا تبلی   تۀ کمی 
پزشکی نظام 

  حقوق   از   حمایت   انجمن 
  در ) کنندگان  مصرف 

  را   ها پرونده   لزوم،   صورت 
  ارجاع   عمومی   دادگاه   به 

 .( دهند می 
  قوق ح   از   حمایت   انجمن 

 کنندگان مصرف 

  خصوص   در   عمومی   آگاهی   ایران   در 
  تبلیغات   به   رسیدگی   و   شکایت   نحوۀ 
  عالوه   به .  ندارد   د وجو   واقع   ف خال 

  رقیب   های ت رک ش   شکایت   از   گزارشی 
  و   باشند   شده   متضرر   تبلیغات   از   که 

  . است   نبوده   دسترس   در   کنند،   شکایت 
  حقوق   از   حمایت   انجمن   سامانۀ 
  سته ب   داده   صورت   به   کنندگان مصرف 

  خصوص   در   اطالعاتی   هیچ   و   است 
 . ندارد   وجود   شده   ثبت   شکایات 

  و   شفافيت 
  به    دسترسي 
  و   ها پرونده 

 احکام 

 خیر  بله 

  و   پزشکی ظام ن   سازمان   تبلیغات   کمیتۀ 
  حقوق   از   حمایت   انجمن 

  دسترسی   برای   سایتی   کنندگان رف مص 
 . ندارند   عمومی 

  جديد   تمهيدات 
  با   مواجه   در 

 کرونا   بحران 

  ثبت   با   گانی هم   نظارت   ایجاد 
  ادارۀ   سایت وب   در   آنالین   شکایت 

 تبلیغات   استاندارد 
  اولویت   ی برا   نامه توصیه   صدور 

  در   کننده تبلیغ   عی اجتما   ئولیت مس 
 ونا کر   بحران 

  وزیر   معاون   تأکید 
  سازمان   رئیس   و   بهداشت 

  ممنوعیت   بر   دارو   و   غذا 
  و   دارو   فروش   و   تبلیغ 

  فضای   در   ها مکمل 
  پلیس   رئیس   به   اینترنت 
  تبادل   و   ید تول   فضای 

 1اطالعات 

  در   همگانی   مشارکت   ظرفیت   از   بریتانیا 
  بحران   ا ب   مرتبط   تبلیغات   بر   نظارت 

 . است   ه برد   بهره   نا کرو 

  موجود   « ها،ملمك  و   دارو   اینترنتي  فروش  و   تبليغ   ممنوعيت »  : خبر  عنوان   ، 1399/ 28/3  دولت،   رسانياطالع  اهپایگ.  1

http://dolat.ir/detail/341196: در
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 ادنهشيپ و یريگجهينت
 در.  اســت  بــوده  اجرایــي  و  حقولي  هاینظام  رآمدیكا  سنجش   برای  آزموني  كرونا  بحران
 موجــود حقــولي نظــام رآمدیناكا و  تنالضات  كرونا  بحران  سالمت،  كاالی  تبليغات  حوزۀ
 وظــایف شــر  ابــ   مــاهوی  حــاظل  به  دارو  و  غذا  سازمان.  داد  نشان  پيش   از  بيش   را  ایران  در

 دارویــي و ایشــيآر بهداشــتي، غــذایي، محصــوالت امــور  ولا  متولّي  اساسنامة  در  مشخص
 ســازمان  مــذكور،  ســازمان  فقــدان  در.  نيســت  بيشتر  دهه  یك  سازمان  این   لدمت  ولي  است
 3 مــادۀ ب بنــد طبــق اســت، پزشــكي حــوزۀ در صنفي سازمان یك اساساً كهشكي  پز  نظام
 كــاالی تبليغات بر نظارت  و  مجوز  صدرو  تولّيم  1383  مصوبپزشكي    ظامن  سازمان  لانون

 شــورای  مجلــس   در  گــذاریلانون  عدم  علّت  به  دارو  و  غذا  سازمان  يزن  تاكنون.  بود  سالمت
 ســازمان و كــرده خود آن از را  سالمت  كاالی  غاتتبلي   بر  نظارت  شأن  بود  نتوانسته  اسالمي
 تبليغــات  ممنوعيــت  لــانون  تصــویب  بــا.  كنــد  حترا  اضافي  تكليف  این   از  را  پزشكي  نظام

 غــذا سازمان وظيفة بر  گذارلانون  مجدد  تأكيد  و  97  سال  در  سالمت  به  رسانيبآس  كاالی
 نبــودِ  و  اجرایــي  نامــةين یآ  تصویب  در  تعلّل  اما  شده  حل  اختالف  كه  آمدمي  نظربه  ،دارو  و

 كــه  شــد  اعــثب  سالمت،  یكاال  تبليغات  امور  وفتقرتق  برای  سازمان  این   در  مشخص  ادارۀ
 .دهد ادامه  خود  فعاليت به  نكماكاي  پزشك نظام ازمانس

 كــاالی  تبليغــات  حــوزۀ  ادارۀ  خواهــدنمي  پزشكي  نظام  سازمان  كه  آیدمي  رنظبه  حتي 
 لــانون تصــویب  از  مــاه  چنــد  از  بعــد  زیــرا  كنــد  واگــذار  دارو  و  غــذا  ســازمان  به  را  سالمت

 ودار  و  اغــذ  سازمان  توليت  شناسایي  با  سالمت،  به  نرساآسيب  كاالهای  تبليغات  ممنوعيت
 نهادهــای و كــرده اصال  را خود تبليغات ورالعملدست پزشكي   نظام  سازمان  حوزه،  این   در

 .كرد  ایجاد  تبليغات بر  نظارت برای  را  استاني جدید
 از  حمایــت  متــولّي  عنــوان  بــه  بهداشــت  وزارتكــه    اســت  الزم  نویسندگان  دیدگاه  در
 هميشــه برای  و  ردهك  تهيه  متسال   كاالی  تبليغ  خصوص  در  امعج  ایالیحه  جامعه،  سالمت

 صــدا  در  شــدهپخش   تبليغات  بر  نظارت  موضوع  الیحه،  این   در.  دهد  یانپا  اختالفات  این   به
 طــور بــه نــاظر نهــاد صــالحيت و شــده مشــخص شــكایات بــه رسيدگي سازوكار و  سيما  و

 كننــدگان،توليد بــا لــتدو بــين  اركتمشــ  ایجــاد بــرای كــه. بهتــر اســت شود  مُتعيِّن   شفاف
 و غــذا ســازمان  نظــارت  بــا  تنظي خود  نهادی  كنندگان،تبليغ  و  روشندگانف  نندگان،كتوزیع
 در  لضــایيشبه  نظارت  و  گذاریمقرره  صالحيت  كه  بگيرد  شكل  الیحه  این   اساس  بر  دارو
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 نظــام ننــدما تخصصــي نهــاد چنــين  بــه نویسيمقرره واگذاری.  باشد  داشته  را  تبليغات  حوزۀ
 .شودمي  تتبليغا  معيارهای پویایي  موجب  یتانيابر

 نهــاد ایــن  هایصالحيت از دیگر  یكي  شكایات  به  دگيرسي   برای  لضایيشبه  سازوكار 
 شــودمــي باعــث روش  این .  كنند  تشكای  یكدیگر  عليه  بتوانند  تبليغاتي  هایشركت  و  باشد
 توجــه لي،احتمــا كایاتش از فرار یبرا كنندگانتبليغ سالمت،  كاالی  تبليغ  هر  توليد  در  كه

 ضــرورت  ذكــر.  كننــد  ورید  والــع  خــالف  ادعــای  هرگونــه  از  و  داشــته  لمبذو  را  بيشتری
 بــه  ا،بریتانيــ   تبليغــات  اســتاندارد  ادارۀ  ماننــد  الیحــه  در  صــادره  احكــام  به  همگاني  دسترسي
 و  صــدا  تمكــين   عدم  صورت  در  حتي  و  كرده  كمك  كشور  در  اطالعات  به  آزاد  دسترسي

ــيم ــئولي  از اس ــویش، تمس ــارانت  خ ــام ش ــربازن و احك ــ تح و ش ــاآن للي ــه در ه  و هاروزنام
 از جلــوگيری بــرای نيــز ســيما و صدا در تبليغات  متقاضيان  كه  شودمي  باعث  هاخبرگزاری

 .باشند  نداشته  خلّفت  تبليغات در خود برند بدنامي
دكننده تولي   هایكتشر  اجتماعي   مسئوليت  به   بریتانيا  توجه  ساختاری،  اصالحات  از  فارغ

یادآوری   دونب  ایران  در  هرچند.  است  بوده  اهميت  ئزحا  نيز  ناكرو  بحران   در  التمحصو
پرستاران   از  شعارهایي  با  برندها  و  شده  منتشر  بسياری  تلویزیوني  و  محيطي  تبليغات  دولت،

. نشد  استفاده   همگاني   نظارت  برای  موجود   هایظرفيت  از  اما  كردند  تقدیر  پزشكي   تي   و
بریتانيا،   تبليغات  نداردتااس  دارۀا  مانند  كنندگانمصرف  حقوق   زا   حمایت  جمن ان

تخلفات   ثبت  یا  شكایات  به  ویژه  طوربه  را  بخشي  ایام،  این   در  خود  سامانة  رد  توانستمي
آگاهي   موجب  ه   اطالعات،  این   گذاشتن   اشتراک  با  و  دهد  اختصاص  كاالها  تبليغات
. كردمي وگيریجل  آینده در تبليغات  لي احتما تخلفات از ه   و شدمي عمومي

 نابعم

 هاابکت
 اســالمي،  ارشــاد  و  فرهنگ  وزارت:  تهران)  كشور  بليغاتيت  مقررات  و  لوانين  ،مسعود  اسعدی،-

1392.)
 عليرضــا  ســيد  ترجمه  ،(نهادی  تغييرات  شناخت)  تدول  مداخله  بدون  بازار  تنظي   ميریام،  سن،-

(.1397 مجد، نشر: تهران) دیگران و شكوهيان
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 هامقاله
 لــانون  چهــارم  و  بيســت  اصــل  شــر )  اساســي  لــانون  وطمبســ   شر »   محمدامين،  راد،ابریشمي-

 (. 1394) ،13940085 مسلسل شماره  نگهبان، شورای پژوهشكده   ،«(اساسي
 راهبــرد، و مجلــس فصــلنامه ،«ایــران  التصــاد  در  گــرتنظي   ولتد  الزامات»   احسان،  خاندوزی،-

 .(1389) ،64 شماره  ،17 دوره 
 ذا غ سازمان به  وابسته)  رصد  مجله ،«(را؟اج  یا ميتحاك )  دارو  و  غذا  سازمان»   ين،حس سجادی،-

 (.1395) ،31 شماره  ،(دارو و
 ،3  ســال  مــدیریت،  هفصــلنام  ،«تلویزیــوني  تبليغات  اثرات  و  هاروش  بررسي»   فریز،  كيا،طاهری-

 (.1385)  ،6شماره 
 ،1 ســال انه،رســ  فصــلنامه  ،«انســان  نگيبيگــا  خــود  از  و  تجاری  هایآگهي»   كاظ ،  معتمدنژاد،-

(.1369) ،2 ه شمار
 ،(«اساســي لــانون وچهــارمچهل اصــل شر ) اساسيونلان  مبسوط  شر »   مصطفي،  منصوریان،-

 (1394) ،13940064 مسلسل شماره  نگهبان، شورای پژوهشكده 
 نه،رســا  و  فرهنگ  جامعه  ، فصلنامه«تبليغات  و  سالمت  درباره   هایينظریه»   جویس،  ولبرگ،.  م-

 (.1395) ،21ه ، شمار5 منش، سالعاطفي وشنكر ترجمه
 درمــان و پيشــگيری در آنها اثر مكانيس  و هاپروبيوتيك»   محمدرضا،  زالي،  ریحانه،  وجداني،-

 (.1382) ،4 شماره  ،27 سال پزشكي، در پژوهش فصلنامه ،«انسان هایبيماری
 ،3وره د یــار،انونل فصلنامه ،«ایران در سازیخصوصي -گریتنظي  تحليل»  حسين، زاده،  ولي-

 .(1398) ،11 شماره 

 فارسي هایسايت
 https://www.aparat.com.:در موجود طبيب، برنامه ،1398 اسفند 29 آپارت،-
عت تبليغـــات، موجـــود ، تـــاثير ویـــروس كرونـــا بـــر صـــن24/1/1399پلتفـــرم دیمـــا، -

 ./https://deema.agency/covid19-effects-on-digital-adsدر:
 پلــيس دام در كرونا درمان لطعي یرودا فروش و تبليغ عامل :برخ عنوان  ،13/1/99  فتا،  پليس -

./https://www.cyberpolice.ir/news :در موجود ،فتا
 :در ودموج كرد،مي تبليغ كرونا درمان برای  كه لالبي  پروفسور: خبر  عنوان  ،2/1/99فتا،  پليس -

https://www.cyberpolice.ir/news/. 

https://www.cyberpolice.ir/news/
https://www.cyberpolice.ir/news/
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پزشــكي رصــد تبليغــات كاالهــای ، عنوان خبر: سازمان نظــام 1/8/1398پزشكي،  سازمان نظام-
 .https://irimc.orgور در رسانه ملي را آغاز كرد، موجود در: محسالمت

نســتاگرام، خبــر: اعــالم نحــوه تبليــغ پزشــكان در این ، عنــوا30/5/1398پزشــكي،امســازمان نظ-
 ./https://irimc.orgموجود در:

غيرمجاز پزشــكي در فضــای   ، عنوان خبر: شناسایي تبليغات27/8/1398پزشكي،  سازمان نظام-
 ./https://irimc.org ای، موجود در:مجازی و ارجاع به دادسرای ویژه جرای  رایانه

لرن تشــكيل نظــام ، عنوان خبر: تبليغات پزشكي در گذر ني 17/4/1398پزشكي،  سازمان نظام-
 .https://irimc.orgپزشكي، موجود در: 

: در موجود ، سالمت ع ط با كالهبرداری: خبر عنوان ،7/5/1392 نيوز، سالمت-
http://www.salamatnews.com. 

 درمــان  بــرای  شــتر  ادرار  نوشــيدن  مزایــای  كننــده تبليــغ:  خبر  عنوان  ،3/2/99آنالین،  همشهری-
 ./https://www.hamshahrionline.ir/news: در موجود شد، بازداشت اكرون
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