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مقدمه

انجمن عکاسان تبلیغاتى و صنعتى ایران در تاریخ 1387/03/08به استناد بند 26 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد اسالمى 
به ثبت رسیده است.

این انجمن ماهیتى فرهنگى، تخصصى، حرفه اى، غیرانتفاعى و غیرسیاسى دارد و مرکب است از عکاسانى که در عرصه عکاسى 
تبلیغاتى، صنعتى و معمارى فعالیت دارند. یکى از اهداف بارز این انجمن، دفاع از حقوق مادى و معنوى اعضا مى باشد. لذا برحسب 
این وظیفه اقدام به تهیه لیست قیمت عکاسى تبلیغاتى و صنعتى و معمارى نموده ایم. این لیست طى یک سال بررسى و تحقیق 
و باکمک هیاتى 30 نفره ، مشتمل بر دست اندرکاران و اساتید این فن و برگزارى جلسات متعدد براى نتیجه گیرى بهتر تهیه گردید. 
بدین لحاظ حتى به روش قیمت گذارى در ایران اکتفا نشده و به تحقیقاتى فرامرزى در رابطه با روش نوین قیمت گذارى آثار این 
عکاسان پرداخته ایم که به نتایج بهترى دست بیابیم. از مشورت با اساتید دریغ نکردیم و تجربه آنان را سرلوحه کارمان قرار دادیم. 
با کارفرمایان زیادى مذاکره کردیم و از دغدغه هاى آنان در بحث قیمت گذارى جویا شدیم. لذا لیست قیمتى را که در پیش رو 

مى باشد تهیه نموده و اکنون در معرض دید و استفاده اعضا زحمتکش و محترم این انجمن قرار مى دهیم.
این لیست بر پایه میزان تجربه، مقدار زمان مصرفى براى انجام یک پروژه عکاسى تبلیغاتى، توانایى هاى عکاسان این رشته، 
تجهیزاتى که در انجام پروژه مورد استفاده قرار مى گیرد، تهیه گردیده است. تمامى این موارد در قیمت گذارى آثار دخیل خواهد 

بود.
قیمت ها بر اساس حداقل قیمت و به تعبیرى قیمت پایه مى باشد. عواملى که در باال بردن قیمت ها موثر خواهند بود تجربه ى 
عکاسان و زمان هاى مصرفى مى باشد. توجه به این نکته ضروریست که طبیعتا قیمت هاى پیش رو کل مواد و متریال یا موارد 
عکاسى تبلیغاتى و صنعتى را نمى تواند پوشش دهد. بعضى اوقات قیمت ها براساس توافق میان عکاس و کارفرما در قالب قراردادى 
که در انتهاى دفترچه تهیه گردیده، شکل خواهد گرفت؛ ولى آنچه مهم و قابل توجه است، مالکى است که مى بایست براى قیمت 
گذارى مورد توجه و ارزشیابى قرار گیرد و آن چیزى جز تجربه عکاس و طول زمان انجام پروژه نخواهد بود. پس کارفرمایان و 

عکاسان عزیز مستحضر باشند که به این دو نکته دقت نمایند.
امیدواریم با ارائه این دفترچه توانسته باشیم مرجعى مطمئن و دقیق را به همکاران و کارفرمایان عزیز معرفى نماییم تا کارفرمایان 

محترم نیز بااطمینان خاطر بیشترى به عقد قرارداد با عکاسان تبلیغاتى بپردازند.



6 انجمن عکاسان تبلیغاتى و صنعتى ایران 

 

خوراکـى ها

مواد غذایى، بسته بندى ها ، نوشیدنى ها

غذا (پخته شده)

کیک،شیرینى،شکالت،بستنى،دسر (بسته بندى صنعتى)

کیک و شیرینى 

زمینه سفید            چیدمان و تزئینى               فضاسازى

از 120/000

از 200/000

از 100/000

از 150/000

از 300/000

از 350/000

از 250/000

از 300/000

1

2

3

4

از 500/000

از 500/000

از 500/000

از 500/000

تهیه مواد اولیه تازه ومورد تایید عکاس و هر نوع اکسسوار به عهده مشترى خواهد بود و در صورت نیاز به آشپز، هماهنگى به عهده کارفرما مى باشد.
درصورت نیاز به عکاسى در محل مورد نظر مشترى نرخ ها بر اساس ستون چیدمان خواهد بود. 

 

جواهـر، ساعت، طال، نقـره، بدلیجـات

سنگ هاى تزئینى، قیمتى، جواهرات

ساعت و موارد مشابه از نظر شکل (دستبند، النگو، آویز و ... )

گوشواره، انگشتر، حلقه و موارد مشابه از نظر اندازه

زمینه سفید            چیدمان و تزئینى               استفاده از مدل 

از 400/000

از 250/000

از 150/000

از 400/000

از 300/000

از 250/000

1

2

3

-

از 300/000

از 300/000

انتخاب تکنیک عکاسى بنا به تشخیص عکاس خواهد بود.
در موارد خاص استفاده از نرم افزارها مثل استکیرها 25    به کل قیمت افزوده مى شود.

(سر،گردن، دست)

٪

 

فلـزات و استیــل

زمینه سفید          چیدمان              فضاسازىزمینه سفید          چیدمان              فضاسازى

بـراق                                                                   مــات

از 250/000

از 150/000

از 350/000

از 500/000

از 700/000

از 300/000

از 200/000

از 450/000

از 500/000

از 1/000/000

از 200/000

از 150/000

از 250/000

از 400/000

از 700/000

از 300/000

از 200/000

از 350/000

از 500/000

از 1/000/000

از 500/000

از 400/000

از 500/000

از 800/000

از 1/500/000

1

2

3

4

5

از 500/000

از 400/000

از 600/000

از 1/000/000

از 1/500/000

محصوالتى مثل سماور و ظروف کروى (مثل ظروف هتلى) به لحاظ سختى کار کامال با ظروفى مثل کاسه و قابلمه و ... متفاوت هستند و بنا به تشخیص 
عکاس در دسته بندى هاى باال قرار مى گیرد.

محدب، مقعر (کاسه، قابلمه و ...)

ساده تخت (سینى، قاشق و ...)

کروى (سماور و ...)

سایزبزرگ (گاز، یخچال غیراستیل و 
وسایل آشپزخانه و آینه اى)

یخچال استیل و موارد مشابه
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شیشـه و بلــور

ظروف شیشه اى 

ظروف کریستال و تراش دار

زمینه سفید                  چیدمان                       فضاسازى

از 150/000

از 200/000

از 250/000

از 300/000

1

2

از 350/000

از 400/000

انتخاب تکنیک عکاسى بنا به تشخیص عکاس خواهد بود.

مبلمـان ادارى و خانـگى

داخل استودیو/خارج از استودیو

زمینه سفید(تک)                  چیدمان                        فضاسازى

از 500/000از 300/000 از 1800/000

از 350/000

لوازم بهداشتـى - آرایشـى
زمینه سفید                       چیدمان                      فضاسازى                             استفاده از مدل

از 300/000از 100/000

دیتیـل                  چیدمان                       فضاسازى

محصوالت بافت دار، چرم، پارچه، پرده و ...

پرده،لووردراپه 

پارچه

چرم و جیر (غیر از کیف و کفش)

از 100/000

از 100/000

از 150/000

-

از 300/000

از 300/000

1

2

3

از 800/000

از 400/000

از 400/000

درصورت نیاز به عکاسى در محل مورد نظر مشترى نرخ ها بر اساس ستون چیدمان خواهد بود.

زمینه سفید                  دیتیـل              فضاسازى

فـرش، پـارکت و انـواع کف پـوش

فـرش

انـواع کف پـوش

مـوکت

از 1/000/000

-

-

از 100/000

از 100/000

از 100/000

1

2

3

از 1/200/000

از 800/000

از 800/000

حداقل تعداد فریم براى این نوع عکاسى 5 فریم مى باشد.

W W W . I R A N A I P A . C O M
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لبـاس

لباس با مدل (یا مانکن غیرزنده)

لباس بدون مدل

کیف و کفش و محصوالت مشابه

زمینه سفید            چیدمان و تزئینى               فضاسازى             استفاده از مدل

از 150/000

از 200/000

از 150/000

از 350/000

از 350/000

از 350/000

1

2

3

از 500/000

از 400/000

از 500/000

باالتر از 15 فریم ، 
هــر فـریــم از

150/000                    

منظور از عکاسى کمپین تعداد فریم کم و داراى ایده پردازى در عکاسى مى باشد. 
دستمزد روزانه عکاس بنا به دورى و نزدیکى لوکیشن بطور توافقى بین طرفین محاسبه مى گردد.

حداقل تعداد فریم براى این نوع عکاسى 5 فریم مى باشد.

 

عکاسى معمــارى
داخلی فضاھای 

فضاھای خارجی

حداقل 10 فریم هر فریم  از 300/000 

بدون تجهیزات و با تکنیکهاى مختلف عکاسى از 300,000  /  با تجهیزات نورپردازى هر فریم از 400,000

1

2

تکنیک عکاسى توسط عکاس انتخاب خواهد شد. 

 

عکاسى از فضاهاى صنعتى و ادارى
تک فریم

پروژه اى

ویزیت 500/000   - حداقل 15 فریم ، هر فریم با نورپردازى از 200/000

روزانه مراسم 1/000/000  - روزانه field با توجه به تعداد روزها و روزى 2/000/000

1

2

در عکاسى پروژه اى تعداد عکس ها حتما حین تنظیم قراداد باید مشخص شود .

از 300/000

از 200/000

از 250/000

از 300/000

از 250/000

از 250/000

از 300/000

 

کپـى بـردارى
1

2

3

4

5

6

7

با توجه به شرایط عکاسى قیمت کامال متغیر است.
اگر سوژه شیشه داشته باشد یا در پشت مانعى باشد که امکان برداشتن مانع وجود نداشته باشد و یا استفاده از فالش نیز مجاز نباشد عکاس باید برحسب 

صالح دید در قیمت ها تجدید نظر کند .

تابلوى نقاشى در شرایط موزه اى

تابلوى نقاشى در شرایط غیرموزه اى (قابل جابجا شدن براى استفاده از نور روز)

نسخ خطى

نسخ خطى طالدار

تابلوهاى شیشه دار

کپى بردارى از سنگ و سرامیک و کاشى و ...

عکاسى از حجم ، مجسمه و سازه هاى هنرى

انجمن عکاسان تبلیغاتى و صنعتى ایران 
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عکاسـى وسایــل نقلیـه

ماشین

موتور

Detail           Outdoor         Indoor

از 2/000/000

از 1/200/000

از 1/500/000

از 1/000/000

1

2

از 500/000

-

حداقل تعداد فریم براى این نوع عکاسى 5 فریم مى باشد.

تمامى قیمت ها به تومان مى باشد .
تعداد حداقل فریم براى عکاسى زمینه سفید 5 فریم ، چیدمان و فضاسازى 3 فریم و وسایل نقلیه 5 فریم  مى باشد.
تعداد فریم هاى باال لزوما دلیلى بر پایین آمدن قیمت نیست و تنها در عکاسى زمینه سفید تیراژ تاثیرگزار مى باشد. 

بازدید لوکیشن و هزینه آن بصورت توافقى مى باشد.
هزینه مدل و ورودى لوکیشن و گریمور و ایاب و ذهاب و اقامت و پذیرایى پرسنل به عهده کارفرما مى باشد.

تعین  تعداد روزهاى کارى برا ى هر پروژه بر اساس نظر عکاس مى باشد.
عکاس موظف است بعد از عکاسى بنا به زمان الزم براى ادیت و تحویل عکس ها تاریخ مشخصى را به مشترى اعالم نماید.

تعیین تکنیک عکاسى بنا به نظر عکاس مى باشد.
کلیه فایل هاى تحویل داده شده به مشترى به صورت فرمت Tiff و با ادیت نهایى در فضاى Adobe RGB خواهد بود. در صورت نیاز اصالح رنگ 

در فضاى  CMYK (افست) به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.
تعداد عکس هاى عکاسى هاى پروژه اى حتما باید در قرارداد قید شود.

آماده سازى لوکیشن از هر نظر به عهده کارفرما میباشد و اگر هرگونه احمالى در این مورد در روز عکاسى انجام شود که وقفه در کار ایجاد کند هزینه 
ویزیت یک روز کارى براى عکاس محاسبه خواهد شد.

W W W . I R A N A I P A . C O M



انجمن عکاسان تبلیغاتى و صنعتى ایران در تاریخ 1387/03/08به استناد بند 26 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد اسالمى 
به ثبت رسیده است.

این انجمن ماهیتى فرهنگى، تخصصى، حرفه اى، غیرانتفاعى و غیرسیاسى دارد و مرکب است از عکاسانى که در عرصه عکاسى 
تبلیغاتى، صنعتى و معمارى فعالیت دارند. یکى از اهداف بارز این انجمن، دفاع از حقوق مادى و معنوى اعضا مى باشد. لذا برحسب 
این وظیفه اقدام به تهیه لیست قیمت عکاسى تبلیغاتى و صنعتى و معمارى نموده ایم. این لیست طى یک سال بررسى و تحقیق 
و باکمک هیاتى 30 نفره ، مشتمل بر دست اندرکاران و اساتید این فن و برگزارى جلسات متعدد براى نتیجه گیرى بهتر تهیه گردید. 
بدین لحاظ حتى به روش قیمت گذارى در ایران اکتفا نشده و به تحقیقاتى فرامرزى در رابطه با روش نوین قیمت گذارى آثار این 
عکاسان پرداخته ایم که به نتایج بهترى دست بیابیم. از مشورت با اساتید دریغ نکردیم و تجربه آنان را سرلوحه کارمان قرار دادیم. 
با کارفرمایان زیادى مذاکره کردیم و از دغدغه هاى آنان در بحث قیمت گذارى جویا شدیم. لذا لیست قیمتى را که در پیش رو 

مى باشد تهیه نموده و اکنون در معرض دید و استفاده اعضا زحمتکش و محترم این انجمن قرار مى دهیم.
این لیست بر پایه میزان تجربه، مقدار زمان مصرفى براى انجام یک پروژه عکاسى تبلیغاتى، توانایى هاى عکاسان این رشته، 
تجهیزاتى که در انجام پروژه مورد استفاده قرار مى گیرد، تهیه گردیده است. تمامى این موارد در قیمت گذارى آثار دخیل خواهد 

بود.
قیمت ها بر اساس حداقل قیمت و به تعبیرى قیمت پایه مى باشد. عواملى که در باال بردن قیمت ها موثر خواهند بود تجربه ى 
عکاسان و زمان هاى مصرفى مى باشد. توجه به این نکته ضروریست که طبیعتا قیمت هاى پیش رو کل مواد و متریال یا موارد 
عکاسى تبلیغاتى و صنعتى را نمى تواند پوشش دهد. بعضى اوقات قیمت ها براساس توافق میان عکاس و کارفرما در قالب قراردادى 
که در انتهاى دفترچه تهیه گردیده، شکل خواهد گرفت؛ ولى آنچه مهم و قابل توجه است، مالکى است که مى بایست براى قیمت 
گذارى مورد توجه و ارزشیابى قرار گیرد و آن چیزى جز تجربه عکاس و طول زمان انجام پروژه نخواهد بود. پس کارفرمایان و 

عکاسان عزیز مستحضر باشند که به این دو نکته دقت نمایند.
امیدواریم با ارائه این دفترچه توانسته باشیم مرجعى مطمئن و دقیق را به همکاران و کارفرمایان عزیز معرفى نماییم تا کارفرمایان 

محترم نیز بااطمینان خاطر بیشترى به عقد قرارداد با عکاسان تبلیغاتى بپردازند.
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قرارداد

ردیف                                                 شرح خدمات عکاسى                                                         تعداد، ویزیت                              جمع هزینه ها

جمع کل ( ریال )

1

2

3

4

5

6

7

8

این موافقتنامه در تاریخ (بحروف)................................................................................................................... فى مابین............................................................................................................................ 
به نشانى ................................................................................................................................ و شماره تماس.......................................................................................که از این پس کارفرما نمایده  
میشود از یک سو ............................................ که ازین پس مجرى نامیده مى شود طبق مقرارات و شرایطى که در اسناد و مدارك این قرارداد درج شده است 

منعقد مى گردد.

تبصره    
     _  نماینده معرفى شده از سمت کارفرما تام االختیار مى باشد و کلیه تاییدیه ها از طرف ایشان انجام مى گردد.

نام کارفرما:.................................................................................................... نام نماینده:................................................................................................  سمت:.......................................................................

شماره همراه نماینده:...................................................................................... آدرس ایمیل:............................................................................................................................................................................

ماده 1 _ موضوع قرارداد
عکاسى صنعتى با مشخصات: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

توضیحات موضوع قرارداد:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ماده 2_ جدول زمانبندى پرداخت
40    از مبلغ کل در زمان عقد قرارداد بعنوان پیش پرداخت دریافت مى گردد.

30    از مبلغ کل قرارداد پس از عکاسى و تهیه آرشیو به شرکت پرداخت مى گردد.
30    باقى مانده از مبلغ کل قرارداد پس از ادیت آرشیو (رتوش) به شرکت پرداخت مى گردد.

ماده 3_ جدول مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد:......................................................................................................... ریال بدون مالیات بر ارزش افزوده مى باشد و در صورت نیاز کارفرما به فاکتور رسمى 8   
به مبلغ اضافه خواهد شد.

٪
٪
٪

٪
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ماده 4_ مدت قرارداد
مدت قرارداد از تاریخ دریافت اطالعات کامل و شروع به مدت ................................. روز کارى مى باشد. مدت زمان تحویل نهایى آرشیو قرارداد پس از تایید 
توسط کارفرما حداکثر .......................................... روز کارى مى باشد. شروع زمانبندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پیش پرداخت از سوى کارفرما به مجرى 
و نیز تحویل اطالعات و مدارك مورد نیاز جهت اجراى موضوع قرارداد مى باشد. در صورت طوالنى شدن زمان بررسى و تایید کارفرما از زمان قید شده 

در قرارداد کارفرما موظف به تسویه کامل موضوع قرارداد مى باشد.

ماده 5 _ مراحل اجراى موضوع قرارداد 
مرحله اول پس از عقد قرارداد: 

      _ پرداخت مبلغ پیش پرداخت بر اساس شرایط ذکر شده در تعرفه هزینه عکاسى و تعداد فریم مشخص مى گردد. 
مرحله دوم:

      _ دریافت اطالعات اولیه، نظرات و پیشنهادات مد نظر کارفرما در خصوص عکاسى و چگونگى ادیت موضوع قرارداد.
مرحله سوم:

      _ تایید عکسهاى انتخابى نهایى پس از ارایه کانتکت شیت جهت شروع نهایى سازى و اصالح رنگ فایلهاى انتقالى یکى از طرح هاى اولیه ارائه 
شده و یا اعمال نظر کارفرما در خصوص یکى از فریم هاى ارائه شده.

مرحله چهارم:
      _ پرداخت مرحله دوم مبلغ قرارداد بر اساس شرایط فوق الذکر.

مرحله پنجم:
      _ تکمیل و ارائه نهایى موضوع قرارداد توسط عکاس.

مرحله ششم:
      _ تحویل نهایى موضوع قرارداد بر روى DVD به صورت ادیت، اصالح رنگ شده و الرج فرمتAdobe RGB به نماینده کارفرما و دریافت 

رسید، پایان قرارداد.
مرحله هفتم:

      _ تسویه کامل و دریافت نسخه قرارداد کارفرما و ابطال آن.

ماده6 _ تعهدات مجرى
عکاس متعهد مى گردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در عکاسى، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد 

به کارفرما تحویل نماید.
کلیه اطالعاتى که توسط کارفرما به عنوان اطالعات محرمانه در اختیار عکاس شرکت قرار میگیرد از سوى عکاس محرمانه تلقى مى گردد و عکاس 

شرکت موظف به حفظ و نگهدارى اطالعات داده شده بوده و حق انتقال به غیر را ندارد.

ماده7 _ تعهدات کارفرما
کارفرما متعهد مى گردد کلیه اطالعات موردنیاز را در اختیار عکاس قراردهد. بدیهى است در صورت عدم تحویل اطالعات صحیح مورد نیاز در عکاسى 

به عکاس، عکاس هیچگونه مسئولیتى در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده نخواهد داشت.
کارفرما متعهد میگردد در صورت تشخیص عکاس نسبت به عدم شرایط مناسب عکاسى در محل کارفرما، کلیه همکارى الزم را با عکاس در جهت نصب 

سیستم نورپردازى و شرایط عکاسى داشته باشد.
چنانچه کارفرما پس از عقد قرارداد، به هر دلیلى قرارداد را در هر مرحله اى فسخ نماید، ملزم به پرداخت مبلغ کل قرارداد مندرج در بند 3 (مبلغ حق الزحمه 

قرارداد) به شرکت خواهد بود.
کارفرمامتعهد میگردد کلیه موارد ذکر شده در بند 5 ( شرایط پرداخت ) را به عکاس تحویل نماید.

پرداخت کلیه کسورات قانونى مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما مى باشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به مجرى پرداخت میگردد و کارفرما موظف به 
تحویل کلیه اسناد پرداختى به طراح مى باشد.

کارفرما موظف است در حفاظت از کلیه لوازم و تجهیزات عکاسى که در محل کارفرما قراردارد کوشا باشد و در صورت هرگونه خسارت وارده به لوازم و 
تجهیزات عکاسى متحمل پرداخت خسارت خواهد شد و شرکت هیچگونه مسئولیتى در این خصوص برعهده نخواهد داشت.

در صورت نیاز به اکسسوار عکاسى کارفرما موظف به تهیه و یا پرداخت هزینه ها خواهد بود.

W W W . I R A N A I P A . C O M
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ماده 8_ فورس ماژور
در موارد فورس ماژور بروز شرایط اضطرارى، مانند جنگ اعالم شده یا نشده،اعتصاب هاى عمومى، شیوع بیمارى هاى واگیردار، زلزله، سیل و طغیان 

هاى غیر عادى، خشکسالى هاى بى سابقه و همچنین آتش سوزى هاى دامنه دار، طوفان و حوادث مشابه به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
    - هرگاه بروز شرایط اضطرارى انجام قرارداد حاضر را براى یکى از دو طرف غیر ممکن سازد، مى تواند پایان قرارداد را به طرف دیگر اعالم نماید.

    - هر گاه بروز شرایط اضطرارى گذرا باشد و ادامه قرارداد به طور موقت امکان پذیر نباشد، مطابق ماده تعلیق، عمل میشود.

ماده9 - فسخ قرارداد
قرارداد از نوع الزم تلقى شده و تنها در مورد زیر قابل فسخ مى باشد.

      1_ قصور مجرى در تحویل به هنگام کار، که در این صورت قرارداد مى تواند از سوى کارفرما فسخ شود به شزط آن که کلیه هزینه کار انجام شده 
از سوى کارفرما با کسر خسارت احتمالى به مجرى پرداخت شود و در مقابل مجرى نیز موظف به تحویل کلیه اطالعات و کارهاى انجام شده به کارفرما 

مى باشد.
      2_توافق طرفین قرارداد.

تبصره: فسخ قرارداد با اخطار کتبى یک هفته اى از سوى طرفین ممکن خواهد بود.

ماده10 - تمدید قرارداد
تمدید این قرارداد مجاز مى باشد.

ماده11 - حل اختالف
در صورت بروز اختالف فى مابین طرفین قرارداد، در صورتى که توافقى در مذاکرات حاصل نشد، انجمن عکاسان تبلیغاتى ایران به عنوان مرجع رفع 

اختالف مقرر گردیده است.
     تبصره_ در صورتى که از لحاظ حقوقى انجمن عکاسان تبلیغاتى ایران صالحیت رسیدگى به مورد موجب اختالف را نداشته باشد، مورد از طریق مراجع 

ذى صالح قضایى پیگیرى مى گردد.

این قرارداد در تاریخ (بحروف) .......................................................................................................... در 11 ماده دو نسخه که هر یک به تنهایى اعتبار یکسان دارند تنظیم و 
به امضاى ........................................................................................................................ به سمت مجرى و ................................................................................................ به سمت کارفرما رسید.

                                    مهر و امضاى کارفرما                                                                      مهر و امضاى مجرى

انجمن عکاسان تبلیغاتى و صنعتى ایران 


