


پیشگفتار
محلی رادیوی پخش برنامھ مجوز فکر اخذ کھ در است با کسانی جزوه این سخن روی
پخش بھ موسوم تلویزیون و رادیو سازمان جزوه از ای خالصھ نسخھ جزوه این ھستند.

دارد. وجود سوئدی است کھ بزبان محلی برنامه راديوی
از گروھھای مختلف بیشتری ھرچھ تعداد برای خواھد می و تلویزیون سازمان رادیو
بخشھائی ترجمھ کھ بھ برده پی سازمان این نماید. ارائھ را آنان مورد نیاز صحیح اطالعات
پخش مورد در اطالعات وجود دارد. نیاز متعدد بھ زبانھای سازمان انتشارات این از
در زمینھ و تلویزیون رادیو سازمان جنبھ ھای کار از یکی محلی بعنوان برنامھ رادیوی
گیرند، قرار می ما با تماس در کھ (بغیر از سوئدی) عمده زبانی گروه چند انواع بھ تنوع

است. شده ترجمھ

دھد می توضیح و داده شرح شما برای را محلی رادیوی برنامھ پخش مفھوم جزوه این
جزوه عالوه براین بگیرند. مجوز برنامھ رادیوی محلی پخش برای توانند می کسانی چھ
مفھوم و مجوز، قوانین مربوطھ اخذ چگونگی مورد دستورالعمل مختصری در حاوی
محلی مورد رایوھای در بیشتر برای کسب اطالعات باشد. برنامھ می پخش مدیرمسئول
تماس 08-606 90 80 تلفن شماره با تلویزیون و رادیو سازمان با توانید میل می کمال با

بازدید کنید. www.rtvv.se بھ آدرس در اینترنت سازمان این صفحھ از یا گرفتھ

Björn Rosén روسن بیورن
Generaldirektör مدیرکل 
Radio- och TV-verket تلویزیون و رادیو سازمان
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در مورد رادیوی محلی مطالب کلی
از گروھی انجمن یک انجمنھاست. محلی رادیوئی صدای پخش محلی رادیوی منظوراز

کنند. فعالیت باھم مشترک یک ھدف تا برای آمده گردھم کھ ھستند افراد

فقط معموًال و است کمون یک حداکثر شامل محلی رادیوھای برای برنامھ پخش منطقھ
کسانی کلیھ شود. می استفاده کمون رادیوی محلی در برنامھ پخش برای فرکانس یک از
پخش امکان این در ھستند پخش برنامھ رادیوی محلی مجوز دارای کمون یک در کھ
بھ تعیین ھستند. تصمیم مربوط سھیم بایکدیگر با دارد وجود در کمون برنامھ (فرکانس) کھ
مخابرات و پست با شورای کمون یک محلی در برنامھ رادیوھای پخش جھت فرکانس

است. Post- och telestyrelsen

کند؟ می صادر مجوز کسی چھ
پخش محلی رادیوی دارند اجازه کسانی گیرد کھ چھ می تصمیم تلویزیون و رادیو سازمان
کند پخش محلی رادیوی تلویزیون رادیو و از سازمان مجوز داشتن بدون کھ کسی کنند.

شود. محکوم ششماه بمدت حداکثر حبس یا جریمھ بھ است ممکن

کنند؟ اخذ برنامھ پخش مجوز توانند می کسانی چھ
گردد: صارد می زیر حقوقی اشخاص برای فقط محلی رادیوی پخش برنامھ مجوز

بھ یا تشکیل شده محلی در رادیوی برنامھ پخش کھ برای محلی انجمنھای داوطلبانھ •
اشتغال داشتھ باشند. رادیوئی برنامھ پخش منطقھ فعالیت دیگری در

سوئد چارچوب کلیسای در کلیسائی ھای و تجمع انجمنھا •

ھای انجمن مثال  بطور عالی، مدارس و دانشگاھھا دانشجویان اجباری ھای  تجمع •
دانشجوئی

رادیوی مشترک اھداف با پخش برنامھ محدوده مجوز در دارای انجمن چندین تجمع •
محلی. انجمنھای رادیوھای بعبارت دیگر یا محلی

١٥ ........................................................................... مجازات ھا

١٥ نشر............................................................. و طبع محفوظ حق

١٦ ..................................................................... آدرسھا فھرست
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م جزوه این اینرو در از کنند. می مجوز درخواست کھ ھستند گروھی عادی ترین انجمنھا

شود. می نامیده انجمن مجوز دارای فرد

کھ باشد کمونی در آن فعالیت و مقر بایستی شود تلقی محلی انجمن یک آنکھ برای
دارای فعالیت کمون یک وسیعتری از محدوده در انجمن اگر یک دارد. پخش برنامھ قصد
صادر رادیوی محلی برنامھ پخش مجوز آن برای توان نمی و شده محسوب ناحیھ ای باشد

نمود.

است حقوقی بعنوان شخص شدن محسوب برای الزم شرط واجد زمانی انجمن یک
مقررات اساسنامھ انجمنھای داوطلبانھ تدوین چگونگی در مورد اساسنامھ باشد. دارای کھ
در مورد محتوی گوناگون در موارد مختلفی حال شروط درعین ندارد. قانونی وجود 
کار در تسھیل ایجاد اساسنامھ تدوین از ھدف گردد. می مطرح انجمن یک اساسنامھ
مختلف تصمیمات چگونگی اتخاذ و مدیره ھیئت ترکیب مثال انجمن بطور است، انجمن
شده مطرح کھ آنچھ معموًال انجمن جلسات در گردد. می مشخص تشکیل انجمن از بدو در
صورتجلسھ انجمن دیگر شود- بعبارت نیز یادداشت تھیھ می شده اتخاذ کھ تصمیماتی و

تنظیم می کند.

باشد: زیر حاوی موارد بایستی حداقل اساسنامھ

انجمن، نام •

انجمن، مقر •

انجمن، اھداف •

• ترکیب ھیئت مدیره و

انجمن. بھ مربوط مھم مسائل در تصمیم اتخاذ چگونگی شرح •

برنامھ پخش مجوز درخواست چگونگی

شود. می انجام تلویزیون و رادیو سازمان از محلی رادیوی برنامھ پخش تقاضانامھ
از یا داد سفارش سازمان توان از می است کھ فرم تکمیل یک درخواست راه آسانترین

نمود. بھ آدرس www.rtvv.se تھیھ اینترنت در سازمان صفحھ

مربوط بھ اسناد برخی تقاضانامھ فرم ھمراه بایستی کند می درخواست را مجوز کسی کھ
ارسال کند: زیر بشرح نیز انجمن را

انجمن اساسنامھ (مقررات) جاری •

دھد، اساسنامھ را نشان تصویب زمان • صورتجلسھ ای کھ

آنان از ھریک وظیفھ و مدیره ھیئت افراد ترکیب کھ ای صورتجلسھ •
دھد، نشان مدیره ھیئت در  را

حق از را امضاء کرده درخواست فرم کھ فردی دھد کھ نشان صورتجلسھ ای •
است.  برخوردار انجمن   نمایندگی

محدودی است دارای مدت محلی برنامھ رادیوی مجوز پخش
از مجددًا بایستی انجمن آن از پس دارد. اعتبار سال سھ محلی رادیوی برنامھ پخش مجوز
بایستی درخواست مجوز نوبت در ھر مجوز درخواست کند. تلویزیون رادیو و سازمان

شوند. ارسال مجددًا انجمن بھ مربوط اسناد کلیھ

رادیو نام
یک اسم مورد تأیید از بایستی کند می دریافت محلی رادیوی کھ مجوز پخش برنامھ کسی
سازمان از سوی محلی رادیوھای اسم تأیید کند. استفاده رادیو برای برنامھ رادیو) (نام
کھ بدھد را امکان این عادی شنونده بھ بایستی رادیو نام شود. می انجام تلویزیون و رادیو
از توانند نمی انجمن دو اینرو از می کند. را پخش برنامھ انجمن کدام دھد تشخیص بتواند
می کنند. پخش برنامھ سوئد مجزا در کامًال منطقھ دو اگر در استفاده کنند حتی واحد نام یک
حق بمفھوم امر این ولی کند می تأیید را رادیو نام تلویزیون و رادیو سازمان اینکھ علیرغم

نخواھد بود. حقوق شرکتھا لحاظ از رادیو نام بودن یا محفوظ نشر و محفوظ طبع

داده اطالع و تلویزیون رادیو سازمان بھ بایستی مراتب دھد تغییر رادیو را نام انجمن اگر
انجام داد. پخش درخواست مجوز فرم تکمیل با توان می رادیو را نام شود. اعالم

 



 
لی

مح
وی

ادی
ر

مھ
رنا

شب
پخ

 

٨٩

لی
مح

وی
ادی

ر
رد

مو
در

لی
بک

طال
م

برنامھ پخش مسئول مدیر

معرفی تلویزیون و رادیو سازمان برنامھ بھ پخش مدیر مسئول نفر یک بایستی مجوز صدور برای
بیان آزادی بھ مربوط تخلفات مسئول قضائی و حقوقی لحاظ از برنامھ پخش مسئول مدیر شود.
است ممکن کھ و اھانت) است و توھین سایر گروھھای قومی، افترا ابراز انزجار از مثال (بطور
بایستی اختیار تصمیم برنامھ پخش مسئول اینرو مدیر از شود. مبادرت آنھا پخش برنامھ بھ طی
وی خواست مخالف نتواند ھیچ مطلبی بطوریکھ باشد داشتھ ھا را برنامھ محتوی مورد در گیری
رعایت مورد برعھده دارد. در را ھا برنامھ محتوی مسئولیت فقط مدیر مسئول پخش گردد. پخش
مدیر مسئول تبلیغاتی آگھیھای بھ راجع مثال بطور تلویزیون و رادیو قانون در مقررات مندرج

است. امر این مسئول انجمن بلکھ ندارد مسئولیتی پخش

بھ جریمھ تواند می انجمن نماینده نکند اعالم پخش را مسئول مدیر نام انجمن چنانچھ
توسط می تواند مدیر مسئول پخش مأموریت شود. بمدت حداکثر یکسال محکوم حبس یا
می نیز پخش برنامھ خود مسئول لغو گردد. مدیر مسئول منصوب کننده مدیر انجمن
خاتمھ برنامھ پخش مسئول مدیر یک مأموریت اگر دھد. استعفا خود مأموریت از تواند

کند. معرفی را جدیدی مسئول مدیر بایستی انجمن یابد

کھ شود می انجام ویژه فرم یک از طریق تکمیل برنامھ پخش مسئول مدیر نام اعالم
بھ اینترنت در سازمان صفحھ از یا داد سفارش تلویزیون و رادیو سازمان از توان می

نمود. تھیھ www.rtvv.se آدرس

ماده مطابق باشد یا و ورشکستھ صغیر نبایستی باشد، سوئد بایستی مقیم پخش برنامھ مسئول مدیر
بایستی فرم مربوطھ اینرو بھمراه از باشد. داشتھ قرار تحت قیمومیت قانون والدین ١١ فصل ٧

شوند: ارسال نیز زیر مدراک

(personbevis) مشخصات فردی گواھی •

و (konkursfrihetsbevis) ورشکستگی عدم • گواھی

(förvaltarfrihetsbevis) قیم داشتن عدم گواھی •

فوق ھای گواھی بایستی برنامھ مدیر مسئول پخش برای جانشین یک اعالم درصورت
شوند. ارسال ضمیمھ فرم جانشین نیز برای الذکر

جانشین مدیر مسئول

تعیین برای خود جانشین نفر چند یا یک تواند می خود بنوبھ برنامھ مسئول پخش مدیر
کرده نیز منصوب را مدیرمسئول کھ انجمنی تأیید مورد بایستی مسئول مدیر کند. جانشین
تلویزیون اعالم کند. و سازمان رادیو بھ را جانشین بایستی نام پخش مدیر مسئول باشد.
یافت. خاتمھ خواھد نیز جانشین مأموریت یابد خاتمھ عادی مسئول مأموریت مدیر وقتی
اختتام در وی م نا بایستی باشد برنامھ پخش مسئول شده ثبت نامش کھ جانشین یک چنانچھ
پخش عادی مسئول ھمواره مدیر نگردد ذکر برنامھ پخش مسئول اگر نام گردد. ذکر برنامھ

داشت. خواھد برعھده را برنامھ پخش بیان آزادی حقوقی برنامھ مسئولیت

رادیوی محلی انجمن ھای
فعالیت در دھند تشکیل محلی رادیوی کنند یک انجمن می پخش برنامھ کھ ھائی انجمن چنانچھ
انجمنھا نماینده اغلب محلی رادیوی انجمن شود. می ایجاد تسھیل محلی رادیوی برنامھ پخش
با تماس ھمچنین نشر و و طبع حق محفوظ سازمانھای رادیوئی و صاحبان فرستنده با تماس در
ھر محلی در رادیوی انجمن وجود است. مخابرات و پست شورای و تلویزیون و سازمان رادیو
وجود نیز محلی رادیوی انجمن شھر چندین یک است در ممکن ھمچنین و نیست الزامی شھر
مشترک مسائل سایر و پخش ھای زمان زمینھ در بایستی انجمنھا این دراینصورت باشد. داشتھ

ھمکاری داشتھ باشند. بایکدیگر شھر یک در صاحبان مجوز المنافع

برای انجمن وجود داشتھ باشد برنامھ پخش مجوز دارنده شھر حداقل سھ یک چنانچھ در
کھ ھائی مورد برنامھ نمود. در صادر برنامھ پخش توان مجوز نیز می محلی رادیوی

وجود دارد. محدودیتھائی کند پخش تواند می محلی رادیوی انجمن

زمانھای پخش برنامھ
بین را زمانھای پخش و تنظیم را برنامھ پخش جدول بایکدیگر بایستی ھر شھر انجمنھای
ھماھنگی و توزیع زمینھ در وظیفھ مھمی محلی انجمن رادیوی اینجا در کنند. توزیع خود
تعیین مدت اعتبار کند. ایفا تواند می برنامھ پخش جدول تدوین و زمانھای پخش برنامھ

است. محلی با انجمن رادیوی برنامھ پخش جدول
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برنامھ پخش زمانھای بھ مربوط اختالفات
انجمن از برسند یا یک برنامھ باھم بھ توافق پخش نتوانند در مورد جدول اگر انجمنھای یک شھر
درخواست کند انجمنھا سایر با یا ھمراه تنھائی بھ می تواند باشد ناراضی خود برنامھ زمان پخش
درصورت بایستی نخست درجھ در کند. اختالف حل اختالف را و تلویزیون رادیو سازمان کھ
راه آخرین تلویزیون بایستی رادیو و سازمان توسط اختالف شود. حل حل محلی سطح در امکان

باشد. چاره

رادیو مندرج در قانون مقررات زمان بر مربوط بھ اختالف یک در تصمیم سازمان
بیشترین از شود داده کھ تشخیص انجمنی بھ مقررات طبق این است. استوار تلویزیون و
شود. می داده ارجحیت برخوردار است بخصوص یک ساعت در برنامھ پخش در مزیت
پخش برنامھ زمان دارد را بیشتری پخش ساعات تعداد کھ انجمنی اصوًال موارد سایر در
در مورد تصمیم سازمان کند. می تقسیم دارند کمتری پخش ساعات با انجمنھائی کھ را
تصمیم کمون انجمنھای چنانچھ سپس معتبر است. ثانوی اطالع تا برنامھ پخش جدول
کتبی اطالعیھ صدور از تغییرات پس این بدھند برنامھ جدول پخش در تغییراتی بگیرند

بود. معتبرخواھند جدید مورد زمانھای تلویزیون در و رادیو سازمان سوی از

برنامھ پخش مجوز لغو
لغو را پخش برنامھ انجمن مجوز درخواست درصورت و تلویزیون باید رادیو سازمان
مجوز درخواست کند کتبًا بایستی دھد می خاتمھ را برنامھ پخش انجمن وقتی یک کند.

گردد. انجمن لغو آن برنامھ پخش

کند: لغو را انجمن یک برنامھ پخش مجوز زیر موارد در تواند می ھمچنین سازمان

برنامھ نباشد، پخش دریافت مجوز برای الزم واجد شرایط دیگر انجمن •

نکند. استفاده پخش برنامھ برای خود از حق متوالی ماه سھ طی •

رادیوئی فرستنده
از یک انجمن وقتی الزم است. فرستنده رادیوئی یک پخش کرد رادیوئی برنامھ بتوان آنکھ برای
دارد حق کھ نیست مفھوم این می کند بھ دریافت مجوز پخش برنامھ تلویزیون و رادیو سازمان
کند. نمی پیدا دسترسی رادیوئی فرستنده اتوماتیک بھ یک بطور انجمن کند. پخش محلی رادیوی
فرستنده یک خود بھ ھزینھ و رأسًا بایستی باشد محلی رادیوی پخش برنامھ بھ مایل کھ انجمنی
محلی رادیوی طریق انجمن از وجود دارد کھ امکان کند. اغلب این یا اجاره خریداری رادیوئی
در رادیوئی فرستنده یا اجاره کرد. درصورت خریداری پخش اجاره استودیوی و فرستنده یک

کند. گیری می مخابرات تصمیم و پست شورای مربوطھ سایر موارد و محل نصب مورد
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برنامھ اختتام
نام حاوی بایستی برنامھ اختتام یابد. خاتمھ برنامھ اختتام اعالم با بایستی برنامھ پخش نوبت ھر
مدیر جانشین اگر باشد. کرده پخش را برنامھ کھ انجمنی بھ مربوط ھمچنین اطالعات و برنامھ
نیز وی نام داشتھ عھده بر را برنامھ پخش مسئولیت باشد شده اعالم او نام برنامھ کھ پخش مسئول

شود. در اختتام برنامھ ذکر بایستی

تبلیغات ملودی
پخش دیگری فرد سفارش بھ ولی نیستند تبلیغاتی آگھی کھ مواردی پخش و تبلیغاتی آگھیھای
شوند. می نامیده آگھی تبلیغاتی اطالعاتی، ھای اعالمیھ و عقیدتی تبلیغات مثال شود، بطور می
سایر از مشخص بطور آگھی پخش بعداز قبل و ملودی ویژه یک پخش طریق از بایستی تبلیغات

برنامھ تفکیک شوند. مطالب

تبلیغات مقدار
بعدی، ساعت تا ساعت از رأس پخش برنامھ، یک ساعت طی محدود است. تبلیغات پخش مقدار
رأس تا ساعت از رأس یک ساعت شامل برنامھ پخش اگر است. دقیقھ تبلیغات مجاز ھشت حداکثر

است. مجاز برنامھ پخش زمان درصد حداکثر ١٠ بمدت تبلیغات نباشد بعدی ساعت

بررسی کمیتھ با برنامھ می توان پخش مقررات بیشتر در مورد آگاھی کسب برای
تماس گرفت. تلویزیون رادیو و

برنامھ مقررات
مقررات بایستی کنند می پخش تلویزیونی یا  رادیوئی  برنامھ سوئد در کھ کسانی کلیھ
بررسی کمیتھ کنند. رعایت دارد وجود تلویزیون و رادیو قانون در کھ را برنامھ پخش
مأموریت دارد (Granskningsnämnden för radio och TV) تلویزیون رادیو و
قرار دھد. مورد بررسی برنامھ پخش از پس را تلویزیون و ھای رادیو محتوی برنامھ
بررسی را انجام می خود ابتکارعمل با مردم و ھم سوی از اعتراض این کمیتھ ھم بدنبال
رادیو بررسی کمیتھ با توان می برنامھ مقررات مورد در بیشتر آگاھی کسب برای دھد.

گرفت. تماس و تلویزیون
www.grn.se

سراسری فدراسیون
فعالیت انجمن مختص کھ باشد ھائی برنامھ حاوی فقط بایستی انجمن یک برنامھ رادیوئی
با مبارزه آن ھدف می شود و نامیده فدراسیون سراسری معموًال امر این باشند. شده تھیھ

است. ای شبکھ بصورت رادیوئی پخش

کھ مفھوم است این بھ استثناء دارد. وجود استثناء سراسری مورد فدراسیون در
برای کند پخش را ھائی برنامھ ساعت در ماه ده حداکثر تواند می انجمن یک

برآنکھ: مشروط باشند نشده تھیھ انجمن فعالیت

باشند، مجوز دارنده عالقھ خاص اعضای انجمن مورد ھا برنامھ اینگونھ •

یا شوند، آگاھی و دانش پیشبرد باعث •

محلی باشند. فرھنگی فعالیتھای از شده ضبط شامل برنامھ •

رادیوئی ھای برنامھ نام
امکان یا درصورت عدم و پخش برنامھ ساعت ھر یکبار طی برنامھ بایستی حداقل نام
شود کھ مشخص بایستی برای شنوندگان کھ آنست مقررات از این ھدف شود. اعالم برنامھ بین

شده برنامھ اھمیت دارد. نام ثبت اینرو ذکر دقیق کند. از پخش می برنامھ را کسی چھ
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آن تحویل وظیفھ و مرجع نوار
نوارھای و کرده ضبط ھر برنامھ را است کند موظف پخش می محلی رادیوی کھ کسی
پخش موظف است مجوز کند. دارنده نگھداری برنامھ تاریخ پخش از ماه آنرا بمدت شش
بررسی، کمیتھ رایگان در اختیار را بطور ضبط شده نسخھ از نوارھای یک بنابدرخواست،
(Konsumentombudsmannen) کنندگان مصرف نماینده و تلویزیون و رادیو سازمان
نوار از نسخھ یک تواند می نیز (Justitiekanslern) دولت حقوقی کارگزار دھد. قرار
محلی رادیوی علمی پیرامون تحقیقات تضمین بمنظور جملھ کند. از درخواست را مرجع
در را شده ضبط نوارھای از نسخھ یک ھستند موظف محلی رادیوھای پخش انجمنھای
صدا آرشیو در اختیار بنابدرخواست بایستی اجباری ھای نسخھ دھند. اینگونھ قرار اختیار

شوند. داده قرار کشور تصویر و

بیان رابطھ با آزادی در جرمی علیھ وی برنامھ رادیوئی یک طی فکر می کند کھ فردی
این امر کند. درخواست را نوار مرجع نسخھ از دریافت یک دارد حق نیز صورت گرفتھ
آزادی نامھ زمینھ آئین در مقررات حاوی (١٩٩١:١۵۵٩) قانون فصل ۵ ۶ ماده مطابق
ھر کھ درج شده جملھ مقررات از در این بیان است. اساسی آزادی و قانون انتشارات
صورت بیان رابطھ آزادی در جرمی وی علیھ رادیوئی برنامھ طی یک بنظرش کھ فردی
حق دارد بطور شده صدماتی متحمل رادیوئی برنامھ در مزبور جرم او بخاطر گرفتھ و
حق ھمچنین مزبور فرد کند. از انجمن دریافت شده را ضبط برنامھ از نسخھ یک رایگان
کھ را مطالبی شده تأیید یا متن برنامھ شده ضبط از نوار نسخھ یک رایگان بطور دارد

کند. دریافت شده، اظھار برنامھ در

نشر و طبع محفوظ حق
محفوظ از آثاری دارای حق محلی رادیوی در برنامھ پخش ھر نوبت آنکھ بتوان در برای
مزبور اثر نشر و طبع محفوظ حق صاحب مجوز از اخذ نمود استفاده ھستند نشر و طبع
حق سازمانھای از نخست درجھ در توان می را زمینھ این در است. اطالعات الزامی
(IFPI) ای.اف.پی.آی ،(SAM) اس.آ.ام.آی ،(STIM) اس.تی.ای.ام نشر و طبع محفوظ

نمود. دریافت نویسندگان سوئد و انجمن (ALIS) آ.ال.ای.اس

مجازاتھا
بھ می تواند امر این بگذارد زیرپا و تلویزیون را رادیو قانون مقررات یک انجمن چنانچھ
اخطاریھ صدور ھزینھ ویژه یا اخذ برنامھ، پخش مجوز بطور مثال لغو مجازات نوعی
ھستند. شده متفاوت گذارده مقرراتی کھ زیرپا توجھ بھ نوع با نوع مجازاتھا شود. منتھی



آدرسھا فھرست
مجوز صدور و محلی رادیوی مورد در اطالعات کسب جھت

و تلویزیون رادیو سازمان RADIO- OCH TV-VERKET
  
tfn 08 - 606 90 80 Box 123
fax 08 - 741 08 70 HANINGE  22 136
rtvv@rtvv.se www.rtvv.se

رادیوئی فرستنده استقرار محل و فرکانس توزیع مورد در گیرنده تصمیم
و مخابرات پست شورای POST- OCH TELESTYRELSEN

tfn 08 - 678 55 00 Box 5398
fax 08 - 678 55 05 STOCKHOLM  49 102
pts@pts.se www.pts.se

تلویزیون رادیو و ھای برنامھ قانون مطابق رادیوئی پخش محتوی برنامھ بررسی
تلویزیون و بررسی رادیو کمیتھ GRANSKNINGSNÄMNDEN FÖR RADIO OCH TV
tfn 08 - 606 79 70 Box 244
fax 08 - 741 05 88 HANINGE  23 136
grn@grn.se www.grn.se

محلی ھای رادیوھای برنامھ ضبط شده اجباری نوار ھای کننده نسخھ آوری جمع
کشور تصویر و صدا آرشیو STATENS LJUD- OCH BILDARKIV

tfn 08 - 783 37 00 Karlavägen 98
fax 08 - 663 18 11 Box 24124

STOCKHOLM 51 104
info@ljudochbildarkivet.se www.ljudochbildarkivet.se

کند کار می و بیان انتسارات آزادی بھ مربوط زمینھ جرائم جملھ در از
دولت حقوقی کارگزار JUSTITIEKANSLERN

tfn 08 - 405 10 00 Box 2308
fax 08 - 723 03 57 103 17 STOCKHOLM
registrator@justitiekanslern.se www.justitiekanslern.se

برنامھ ھا پخش در را دخانیات و مشروبات الکلی در مورد تبلیغاتی آگھیھای ممنوعیت از جملھ
کند می کنترل

کنندگان مصرف KONSUMENTOMBUDSMANNEN نماینده (Konsumentverket)
کنندگان) حمایت از مصرف (سازمان

tfn 08 - 429 05 00 Rosenlundsgatan 9
STOCKHOLM 87 118

fax 08 - 429 89 00

www.konsumentverket.se              konsumentverket@konsumentverket.se


