
1 

 

 
 فهرست عناوین                                                                        

 صفحه عنوان ردیف

 1 فهرست 1

 3 مقدمه 2

 4 صاحب آگهی 3

 4 صنوف گروه سوم 4

 8 شرکت همکار و تعهدات 5

 9 تعريف قرارداد و  شرايط آن 6

 11 قرارداد فرهنگی 7

 11 هاي سينمايی محتوايی، ارزشی و دينی کتاب و فيلمقراردادهاي  8

 11 هاي تشويقی تسريع و حضور اولين بارامتياز 9

 12 هاي توليدي و خدماتی کشورتسهيالت بخش 11

 13 تسهيالت حمايت از توليدکنندگان و صاحبان خدمات برتر 11

 13 ضور مستمر در رسانه ملیامتياز ح 12

 14 ساالنه و افزايش بودجه راديويی و تلويزيونی گروه اولاضافه پخش بودجه  13

 16 دوم اضافه پخش بودجه ساالنه و افزايش بودجه و تسهيالت تشويقی  راديويی و تلويزيونی طی سال گروه 14

 21 اضافه پخش بودجه ماهانه و افزايش بودجه راديويی و تلويزيونی گروه سوم 15

 22 سوماضافه پخش بودجه سه ساله و شرايط هلدينگ توليد،توزيع و فروش راديويی و تلويزيونی گروه  16

 25 تسهيالت تشويقی حمايت از اشتغال داخلی  گروه سوم 17

 26 تسهيالت تشويقی برند ملی 18

 27 تسهيالت تشويقی طی سال 19

 28 انواع پرداخت قراردادها 21

 31 تسهيالت تشويقی ماه مبارك رمضان  21

 31 هاي راديويی و تلويزيونیجدول نرخ پايه آگهی در شبکه 22

 31 افزايش طبقه هر برنامه 23

 31 هاي سالجدول ضرايب ماه 24

 31 خارجی،مشترك،تحت ليسانس درراديو و تلويزيون جدول ضريب محاسبه آگهی 25

 32 انواع آگهی 26

 33 آگهینرخ انواع  27



2 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 صفحه عنوان ردیف

 34 هاي بازرگانی ارتقاء سطح مهندسی پيام در آگهی 28

 35 موقعيت آگهی در بسته 29
 35 زمان سفارش آگهی  31
 35 ها حذف و جابجايی آگهی 31
 36 قطع پخش آگهی 32
 36 صورتحساب 33

 37 تعديل  34

 37 فسخ قرارداد 35

 37 تبليغاتیرتبه بندي شرکتهاي  36
 38 کارمزد 37



3 

 

 :مقدمه
هاي و سياست 44هاي اصل در راستاي سياست 1398بليغات بازرگانی سال تمجموعه ضوابط و مقررات جذب و پذيرش      

از رويکرد  با هدف حمايت حداکثري از کار و سرمايه ايرانی برگرفتهو بينی شده هاي پيشاقتصاد مقاومتی براساس برآورد ظرفيت
 :زير، تهيه و تدوين شده است

 هاي اقتصاد مقاومتیمين رشد پويا و بهبود شاخصأت -
 حمايت از کارآفرينان و به حداکثر رساندن مشارکت واحدهاي توليدي و خدماتی کشور -
 حمايت از توليدکنندگان، صادرکنندگان محصوالت و خدمات ايرانی -
 بنيانحمايت از مخترعين و فعاالن دانش -
 هاي توليدي کشورايجاد رقابت سالم در حوزه -
 توجه جدي به اصالح الگوهاي مصرف کاالهاي داخلی -
 ....هاي سالمت، محيط زيست و کمک به ارتقاء سطح فرهنگی و آموزشی در بخش -
 هاي کاال و خدمات ايرانی در مقايسه با ساير توليدات مشابهدکمک به ارتقاء سطح استاندار -
هتمام جدي به برند ايرانی و حمايت الزم در اين بخش به منظور حضور مستمر برندهاي ايرانی که اثرات اقتصادي، اجتماعی و ا -

 .دارندفرهنگی 
 منظور معرفی هرچه بيشتر محصوالت ايرانی  حمايت از اشتغال کارگر ايرانی به -
 ارتقاء سطح فرهنگی پيام -
 
 
 
 
 

 کل بازرگانی اداره                                                                                     
 سازمان صدا و سیما                                                                                   
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 تعاریف

 :تبلیغات بازرگانی -1ماده 
هاي راديويی و تلويزيونی  از طريق طراحی، آماده سازي، توليد و پخش از طريق شبکهمعرفی کاال و خدمات با هدف تجاري که      

، (برند)نتايج آن موجب معرفی و يا ارتقاء نام و نشان تجاري شده و موجب آگاهی، ايجاد عالقه و يا وفاداري در افکار مخاطبين 
 .دشوخدمات صاحبان آگهی می فروش و يا افزايش فروش کاال و

 

 :صاحب آگهی -2ماده 
د، ضمن پذيرش که به منظور معرفی کاال و محصول يا خدمات خو( اعم از بخش دولتی يا خصوصی)اشخاص حقيقی يا حقوقی      

جمهوري اسالمی وسيماي و تلويزيونی صدا يیهاي راديواقدام به سفارش و پخش آگهی از شبکه ،کل بازرگانی اصول و ضوابط اداره
 .نمايند ايران می

 

 :صاحبان آگهی بندیگروه: 1-2
 اپراتورهاي تلفن همراه :گروه اول
 الحسنههاي قرضسسات مالی و اعتباري و صندوقؤ ها و مبانک :گروه دوم

 .که به تفصيل در ذيل آمده است دو وبه استثناي گروه يک  :گروه سوم
 

 صابون-1-1-1-1            جامد -1-1-1:                                      آرایشی بهداشتی-1

 پودر -2-1-1-1         
 ظرفشويی -1-2-1-1                                 

 شامپو -1-1-2-2         مایع     -1-1-2   شوینده                          -1-1   
 دستشويی-3-2-1-1        
 نرم کننده -4-2-1-1         

 انواع حشره کش -2-1-1- 5         
 هردو -3-1-1    

 
 کودك-1-2-1                               
 بانوان -2-2-1      

 بزرگساالن -1-2-3    سلولزی        -2-1      
 تی شو -4-2-1                              

 
 ها عطر و ادکلن ، خوشبو کننده -1-3-1                            
 هاها و سفيدکنندهانواع کرم و مرطوب کننده -2-3-1                           

 رنگ مو -1-3-3          آرایشی-3-1    
 هاي زيبايی و اليه بردار انواع کرم -4-3-1                           
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 :غذایی و آشامیدنیمواد -2
 شير -1-1-2                                                                       

 دوغ -2-1-2
 آب معدنی -3-1-2 
 (طبيعی ، گازدار و شربت) آبميوه -4-1-2

 ها و ماءالشعيرها نوشابه -2-1-5                     :نوشیدنی سرد -1-2
 پودر نوشيدنی -6-1-2
 عرقيات سنتی -7-1-2

 

 چاي -2-2-1    :     نوشیدنی گرم -2-2  
 قهوه -2-2-2  
 دمنوشها-3-2-2
 

 غالت و سبزيجات و ميوه جات -1-3-2    
 پروتئينی حيوانی و گياهی -2-3-2   

 کنسروجات و کمپوت -3-3-2    
 غذاهاي آماده و نيمه آماده -4-3-2   
 انواع خشکبار و ادويه جات و نمک -5-3-2   

 شيرينی و شکالت ،عسلمربا،  -2-3- 6 :     مواد غذایی -3-2
 ها و مايع و انواع چاشنی دترشيجات جام -7-3-2   
 تنقالت -8-3-2   
 وکره ( مايع –جامد ) انواع روغن ها  -9-3-2   
 لبنيات و بستنی -11-3-2   

 
 

 انواع لوله، شيرآالت و لوازم بهداشتی ساختمان -1-3                                                     
 درب و پنجره و انواع پوششهاي فلزي -2-3        

 سراميک و هرنوع پوشش معدنی انواع سنگ، کاشی، -3-3         
 اختمانیابزار و يراق س -3-4            :ساختمان و تاسیسات-3

 هاي چوبی ساختمان چوب و فرآورده -5-3        
 هاي ساختمانی و صنعتی ساختمان انواع عايق -6-3        
 انواع تاسيسات ساختمانی الکتريکال و غير الکتريکال -7-3         
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 کاالي خواب -1-4      
 فرش و موکت و مبلمان و لوستر و وسايل تزئينی منزل -2-4     
 صوتی وتصويري و لوازم برقی -3-4      

 انواع ظروف شامل چينی، سراميک، بلور، کريستال و فلزي -4-4    :      لوازم خانگی و اداری-4
 فرش دستباف و صنايع دستی -5-4      
 مبل، ميز و وسايل اداري -6-4      
 وسايل و تجهيزات ورزشی منزل و باشگاهی -7-4      

 
 مردانه -5-1-1                            :کفش و لوازم تزئینیپوشاك ،کیف و -5

 زنانه -2-1-5    
 گانه بچه -5-1-3 :    پوشاك -1-5

 برند -4-1-5    
 

 مردانه -1-2-5                                                              
 زنانه -2-2-5               

 گانه بچه -5-2-3               :کمربندکیف و کفش و  -2-5  
 ساك و چمدان -4-2-5              

 .گردد را دارا باشد جزء تبليغات برند طبقه بندي می( گانه مردانه، زنانه، بچه) قسمت 3قسمت از  2چنانچه تبليغی : 1تبصره

 خودرو و لوازم یدکی ماشین آالت، تجهیزات فنی و تولید و صنایع فلزی-6
 سبک -1-1-6  
 سنگين -2-1-6   

 موتوري -6-1-3-1دوچرخ    -6-1-3                               خودرو     -1-6
 غير موتوري -2-3-1-6

 

 سبک -1-2-6
 سنگين -6-2-2           :    لوازم یدکی -2-6    

 موتوري -6-2-3-1دوچرخ    -3-2-6
 غير موتوري -2-3-2-6            

 کشاورزي و دامپروري -1-3-6       
 صنايع -6-3-2         :    ماشین آالت -3-6
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 سبک -1-4-6       

 سنگين -6-4-2:             صنایع فلزی -4-6

 
 
 

 بنزين -1-7       
نفت، گازوئيل، قير و  -2-7 

                   هاي  قيري فرآورده
   انواع روان کننده ها-7-3:   پتروشیمی شیمیایی و سوخت -گازی -های نفتی فرآورده-7

 گاز مايع، صنعتی، طبيعی -7- 4                                                                                                                   
 انواع چسب -1-5-7      
 انواع رنگ و رزين و مرکبات چاپ -2-5-7        

 انواع پاك کننده صنعتی -7-5-3             :       شیمیایی -5-7
 انواع پوشش و ضدسايش و خوردگی -4-5-7      

 ها پااليشگاه -7-6-1       پتروشیمی  -6-7    
 محصوالت -2-6-7   
 

 ........کتب، روزنامه و مجله -1-8      
 لوح فشرده -2-8      

 محصوالت بسته بندي -8-3    :انتشارات و چاپ و نشر و لوازم التحریر-8
 کاغذ و لوازم التحرير -4-8      
 صحافی، ليتوگرافی و چاپخانه -5-8      

 
 هاو مکمل صنايع داروئی -1-9   

 صنايع بيمارستانی -9-2   :                       حوزه سالمت و درمان-9
 تجهيزات پزشکی و آزمايشگاهی -3-9  
 صنايع دارويی گياهی -4-9

 

 هنر -1-11
 عام المنفعه -11-2  :                     گروه فرهنگی -11 

 غير درسی و دينیکتب  -3-11            
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 گردشگري و پذيرايیتجاري ،  -1-11    
 حمل و نقل -2-11     
 آموزشی و کمک آموزشی -3-11    
 سالمت-خدمات حوزه آرايشی، بهداشتی -4-11    

 خدمات ساختمان و تاسيسات -11-5 :               خدمات -11
 خدمات  لوازم خانگی و اداري -6-11    
 خدمات خودرو سبک و سنگين -7-11    
 ايی سوختيشيم-پتروشيمی-گاز-خدمات حوزه  نفت -8-11    
 خدمات فناوري و ارتباطات -9-11   

 ساير خدمات -11-11    

 
 

  به استثناء موضوع قرارداد ساماندهی و یكپارچه سازی در حوزه خدمات ارزش افزوده وOTT در بسترBroadcast. 

 :دینگ گروه اقتصادی برای گروه سومهل
درصد  51مطابق قانون تجارت بيش از که ها مجموعه گروه دارانِ صاحبان کاال و خدماتی که سهامو آن دسته از اشخاص حقوقی  -

ن دسته از ـبه اي. اشدـب( مرکزي)متعلق به گروه اصلی ها آن( ها به ثبت رسيده استکه در ثبت شرکت)سهام و سرمايه 
   گروه مانندهاي توليدي هرظرفيت سايرگيرد ليکن از آنجا که دول بودجه ماهانه به کل گروه تعلق میـج ،ان کاالـصاحب
       باف، کشاورزي، صنعت و خدمات براساس جدول هدفمندي و ساير بندها تعيين  هاي صنايع دستی و فرش دستبخش

 .بودر مبناي سقف بودجه هرگروه خواهدمبناي تسهيم جدول ب ،گرددمی
براساس ميزان بودجه ارائه ميتوانند رند،دامتنوع آن دسته از صاحبان کاال و خدماتی که هلدينگ نيستند ولی محصول يا خدمات  -

 .استفاده کنندهاي توليدي و ساير بندها از بقيه ظرفيت ، شده براي هر يک از گروه محصوالت

مبناي محاسبه بودجه ماهانه ميزان اعتبار اوليه گروه در  ،داي بعد از مجموعه هلدينگ خارج شوهکه گروه مذکور در سال در صورتی: 2تبصره 
 .استسقف گروه هلدينگ  ،سال قبل بوده و مالك افزايش بودجه

 

 :شرکت همكار و تعهدات -3ماده
و ضمن قبول ضوابط که داراي مجوز رسمی تبليغات از وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی باشند  ايهاي تبليغاتیها و کانونشرکت    
 .جمهوري اسالمی اقدام به عقد قرارداد همکاري نمايند يوسيماکل بازرگانی سازمان صدا مقررات ادارهو 

نامه ارائه معرفی 98براي سال از صاحب آگهی بايد نمايد، هر شرکت همکار که براي صاحب آگهی درخواست عقد قرارداد می -الف
 (نامه يک ماه خواهد بودمعرفیاعتبار اعتبار از سوي صاحب آگهی، زمان در صورت عدم قيد مدت ) .نمايد

از طريق وزارت بايد در صورت لزوم مجوز  يست؛واگذاري امتياز کانون مورد قبول ن يا گونه وکالت براي نقل و انتقالهيچ -ب
 .فرهنگ و ارشاد اسالمی واگذار شود
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مين يا أ، تاعم از طراحی کمپين تبليغاتی) ق اي از هر طري ماهوارههاي معاند مشتري در شبکههرنوع همکاري براي جذب  -ج
توسط شرکت و يا کانون تبليغاتی و اعضاء ( ها يجاد تسهيالت براي آنها يا ا ند يا فرآيند انتشار در اين شبکهتسريع در رو

 .رداد خواهد شد طرفه قراجب فسخ يک وممنوع بوده و مها  هيئت مديره شرکت

در  ،اند و يا حضور نداشته اند پخش ننمودهآگهی اما از صداوسيما   گذشته قرارداد همکاري داشته تبليغاتی که سالهاي شرکت -د
 .قرارداد همکاري نيز منعقد نمايند ،زمان با قرارداد پخشهم توانندمی ب آگهیسال جديد پس از معرفی صاح

طبقه انتخابی که از مکانيزه صاحبان کاال و خدمات و لزوم ثبت   3ه با توجه به تعدد زير مجموعه هاي تعيين شده براي گرو-هـ 
هاي تبليغاتی موظف هستند نسبت ها و شرکتنظر مالی، محتوايی و موضوعی کمک شايانی به آنها خواهد کرد، تمام کانون

 .مورد تبليغ منطبق باشد به انتخاب دقيق زير مجموعه هاي اين طبقه اقدام نمايند تا دقيقا و کامالً با محصول يا خدمت
کل بازرگانی صرفاً طبقه و زير مجموعه انتخابی را تاييد خواهد کرد و هيچ گونه مسئوليتی در قبال هرگونه اشتباه احتمالی در اداره

 .نخواهد شدرا  اين انتخاب
 

 :تعریف قرارداد و شرایط آن: 4ماده 
يا سه  (کل بازرگانی و صاحب آگهی اداره)وب به صورت دوطرفه هاي مصقرارداد پخش آگهی تعهدي است کتبی که طبق تعرفه     

 .تنظيم و پس از امضاء و اخذ مدارك، معتبر و نافذ خواهد بود )کل بازرگانی، صاحب آگهی و شرکت تبليغاتی اداره)طرفه 
بازرگانی سازمان صداوسيماي جمهوري ند که ضوابط و مقررات پخش آگهی هستصاحبان آگهی زمانی مجاز به انعقاد قرارداد  -الف

 .اسالمی را پذيرفته باشند
 .دنشوکل امور حقوقی تهيه شده، منعقد و مبادله می هايی که از قبل توسط ادارهنمونهتمام قراردادها طبق  -ب
، منعقد ه باشدداشتنام تجاري و نمايندگی رسمی يا مالکيت آن را طبق مدارك رسمی هر قرارداد بنام يک صاحب آگهی که  -ج

 .شودچند صاحب آگهی خودداري میائتالف خواهد شد و از پذيرش قراردادهاي 
 ،هاي مقرر خودداري نمايندندر زماام تعهدات خود از انجکل بازرگانی  برابر تشخيص ادارهدر صورتی که صاحبان کاال و خدمات  -د

و نسبت به وصول مطالبات خود با اجراي تعديالت الزم از  هدونم ها ممانعتآنهاي تبليغاتی از پخش آگهینيز کل مزبور  اداره
 .خواهد کردطريق مبادي ذيربط اقدام الزم مبذول 

و  امضاء شده باشدضوابط حاضر  2-1ع بند وسمت مقامات موضمقام تشخيص و صاحبان امضاي مجاز و ذيبايد توسط قرارداد  -ـه
حسب مورد ارائه تصويري از اساسنامه و آخرين روزنامه رسمی که در آن صاحبان  ،عمومی و خصوصی براي اشخاص حقوقیِ
 .الزامی استاند شدهامضاي مجاز معرفی 

 .قبل از پخش معرفی نمايدو هاي همکار خود را متعاقباً تواند شرکت همکار يا شرکتدر قراردادهاي دوطرفه صاحب آگهی می -و
 
روز از  15 ردادهاي سه طرفه با ارائه تسويه حساب از شرکت همکار قبلی، حداکثر ظرف مدتتغيير شرکت همکار در قرا: 3بصره ت

رت در صوو پذيرد قبولی پخش از شرکت همکار جديد بالفاصله صورت می. کل بازرگانی انجام خواهد شد تاريخ اعالم به اداره
کل بازرگانی به عنوان حکم و داور  ادارهبراي تعيين تکليف کارمزد باقی مانده و اقدامات اجرايی،  ،همکار قبلی شرکتِ اعتراضِ
 .االجراستکل بازرگانی قطعی و الزم له رسيدگی خواهد کرد و نظر ادارهالطرفين به مسئمرضی

 .خواهد بودقوت خود باقی تعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهی کماکان به  تمام 3در صورت اجراي تبصره : 4بصره ت

ها طبق اين مصوبات مشمول اخذ مجوز طبق مصوبات شوراي عالی استاندارد، تمام صاحبان کاال و خدماتی که محصوالت آن
، الزم است قبل از دريافت شناسه پخش آگهی نسبت به اخذ اين مجوز و ارائه آن داستاندارد از سازمان ملی استاندارد ايران هستن

 .نماينداقدام 
 



11 

 

 :هادانواع قراردا -5ماده 
 : و رادیویی تلویزیونی قراردادهای -1-5

صاحبان کاال و خدمات و استفاده حداکثري از ظرفيت ضرايب بودجه  حمايت هرچه بيشتر ازدر سال جاري به منظور      
 شود  قراردادها در يک نوع متمرکز می ،ساالنه/ماهانه

و قصد  را داشتهالذکر کی از قراردادهاي فوقيصاحبان کاال و خدماتی که با تفاهم شبکه مورد نظر بين  قرارداد مشارکتی -2-5
 .منعقد خواهد شد ،هاي راديويی و تلويزيونی را داشته باشندحامی مالی برنامهعنوان بهمشارکت 

 :قرارداد فرهنگی -3-5
ها و در قالب جدول ذيل ش آگهیمقررات پذيرش و پخهاي فرهنگی با رعايت مجموعه ضوابط و قرارداد پخش آگهی -1

 .شودمنعقد می
 
 

 «1جدول شماره »                                                                                  

 (19-24ساعت )، شامگاهی (12-19)، عصرگاهی (6-12)صبحگاهی 

 .استکل بازرگانی  فرهنگی بودن آگهی به عهده اداره تشخيص -2
 .توزيعی يکنواخت خواهد داشت( شامگاهی)و سوم ( عصرگاهی)دوم  ،(صبحگاهی)اول  هايدر بستهميزان ريالی پخش  -3
 .استفقط به صورت نقدي  اين قراردادهادر نحوه پرداخت  -4
کل بازرگانی تعيين و سفارش توسط  هاي ارائه شده از سوي ادارهرفيتهاي تلويزيونی و راديويی براساس ظزمان و شبکه -5

 .گيردصورت می یاال و خدمات و يا شرکت تبليغاتصاحبان ک

 :های سینماییقرارداد محتوایی ارزشی و دینی کتاب و فیلم -4-5
کودك  -خانواده -انقالب اسالمی -هاي ارزشی مانند دفاع مقدسکتاب و فيلم: توليدات محتوايی ارزشی و دينی شامل :گروه اول

 ؛...و
 .شودلم و کتاب را مشمول میساير توليدات محتوايی في :گروه دوم

 .استها در قالب جدول ذيل پخش آگهیعقد قراردادهاي ارزشی و دينی دو گروه با رعايت مجموعه ضوابط و مقررات پذيرش و -1

 

اضافه درصد درصد تخفیف ریالی (زمان پخش)محل پخش  ردیف 
 پخش

 911 91 (ساعته 24)صبحگاهی، عصرگاهی، شامگاهی  1

 566 85 (19-24)، شامگاهی (6-12)صبحگاهی  2

 411 81 (12-24ساعت )عصرگاهی، شامگاهی  3

 311 75 (19-24ساعت )شامگاهی  4
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 «2جدول شماره »

 

 

2 

 .گيرد تعلق نمی کارمزدگونه قراردادها اين به -2
 .باشدفقط به صورت نقدي می اين قراردادهانحوه پرداخت  -3
کل بازرگانی تعيين و سفارش توسط  هاي ارائه شده از سوي ادارهرفيتهاي تلويزيونی و راديويی براساس ظزمان و شبکه -4

 .گيردصورت می یصاحبان کاال و خدمات و يا شرکت تبليغات
 

 :انواع امتیازهای تشویقی قراردادها -6ماده 
 :اضافه پخش تسریع -الف
و به منظور تشويق صاحبان کاال و خدمات  شودآغاز می 22/11/1397از تاريخ  1398قراردادهاي جديد پخش براي سال انعقاد      

. هاي صاحبان کاال و خدمات امتياز پخش تسريع تعلق خواهد گرفتريزي دقيق در تنظيم و انعقاد قرارداد به تفکيک گروهبه برنامه
تسليم  3شماره اسناد مالی آن نيز در تاريخ مقرر طبق جدول  بايدمالك حفظ اضافه پخش تسريع فقط اخذ قرارداد نيست بلکه 

 .ه باشدامور مالی بازرگانی صدا و سيما شد
 

 :شودهای زیر منعقد که در تاریخگیرد تعلق میردادهایی قرابه و سوم اضافه پخش تسریع در گروه اول و دوم 

 «3جدول شماره »
 درصد اضافه پخش تلویزیونی و رادیویی شرح

 151 31/11/1397تا  22/11/1397 از

 51 27/12/1397تا  11/12/1397از

 25 31/1/1398تا  28/12/1397از 

 
 :امتیاز حضور اولین بار -ب

اقدام به انعقاد قرارداد  ،به صاحبان کاالها و خدماتی که براي اولين بار پس از ارائه ثبت آرم تجاري ،کارآفرينیبراي حمايت از      
اضافه پخش تشويقی تعلق  1398متناسب با مدت زمان عدم حضور، به هر تعداد قرارداد منعقده در طول سال  ،نمايندآگهی پخش 

 . گيردمی

 

 

 اضافه پخشدرصد درصد تخفیف ریالی گروه ردیف

 4911 98 گروه اول 1

 1911 95 گروه دوم 2
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 «4جدول شماره »

 پخش رادیویی و تلویزیونیدر صد اضافه 
درصد اضافه پخش تلویزیونی  شرح

 ورادیویی

 111 29/12/1397تا 1/1/1397 عدم حضور يک سالبعد از اولين بار 

 211 29/12/1397تا 1/1/1395 از سه سال عدم حضور بعد اولين بار

 311 29/12/1397تا  1/1/1393 از پنج سال عدم حضور بعداولين بار 

تعادل ايجاد گري و کميت باعث رونق اقتصادي و کاهش امر واسطه و ضمن افزايش کيفيت( برند)نام و نشان تجاري  :5تبصره 
، در پخش الذکرهاي فوقلذا رسانه ملی به منظور ارتقاء شاخص ؛نات اقتصادي خواهد شداخصوص در نوسبه ،قيمت در بازار

 جديدي از طبقهمحصوالت قبلی خود اقدام به توليد خدماتی که عالوه بر  از صاحبان کاال و نسبت به تقويت آن دسته تبليغات
ها درصد به هر يک از شناسه آگهی( 4)متناسب با مدت زمان عدم حضور، براساس جدول شماره  ،محصوالت و خدمات نمايند

 .گيرداضافه پخش تشويقی تعلق می
و هرگونه تغييري در نام صاحب آگهی  استکاال يا خدمات ( برند)شاخص تشخيص حضور اولين بار، نام و نشان تجاري  :6تبصره 

 باريکفقط مشمول اعطاي اين امتياز نخواهد بود و به هر صاحب آگهی  ،هاها و نمايندگی يا استانها و قسمتيا شرکت و معاونت
 .شودامتياز حضور اولين بار اعطاء می

به حضور  اندکردهاولين حضور خود در رسانه ملی را تجربه  1397طی سه ماهه آخر سال به صاحبان کاال و خدماتی که  :7 بصرهت
 .گيرد اضافه پخش تشويقی تعلق میاولين بار يا افزايش بودجه، به انتخاب صاحب کاال و خدمات، 

 
 :اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش افزوده -7ماده 

اضافه پخش تشويقی اعطاء درصد  11به تمامی صاحبان کاال و خدمات  ،افزودهمنظور اجراي قانون پرداخت ماليات بر ارزشبه     
 .شودمی

 
هوشمندانه ی کشور در راستای اجرای هدفمند و های تولیدی و خدماتتسهیالت بخش -8ماده 

 :و نیز اقتصاد مقاومتی 44های اصل سیاست
عالوه بر ساير  ،دهندگان خدمات و کمک به توسعه اقتصادي کشورحداکثري از توليدکنندگان داخلی و ارائهبه منظور حمايت  

 .شوداعطاء میبه محصوالت نيز به شرح زير  اياضافه پخش تشويقیامتيازات، 
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 « 5 جدول شماره»

 
 درصد اضافه پخش شرح

 311 خدمات گردشگري رفاهی و اقامتی
 211 ...شير، پنير، ماست و :لبنيات مانند

 211 باف صنايع دستی و فرش دست

 211 محصوالت دانش بنيان

 151 صنعت
 121 محصوالت کشاورزي و دامی توليد داخل

 
 :تسهیالت حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان خدمات برتر -9ماده 

اصالح الگوي مصرف، با هدف کاهش مصرف انرژي در  در راستايکه حمايت از آن دسته از صاحبان کاال و خدمات منظور به      
به شرح ذيل  یهاي دو و سه پس از ارائه مدارك مثبته اضافه پخشبه گروه ،نمايند و ترغيب توليدکنندگان داخلیجامعه اقدام می

 .شوداعطاء می

 «6جدول شماره »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی -11ماده 
عالوه بر  ،اندداشتهسابقه تبليغات هاي راديو يا تلويزيون که در هريک از رسانه 3و2براي حمايت از صاحبان کاال و خدمات گروه      

  .جدول زير اعطاء خواهد شدبه شرح  یاضافه پخشساير امتيازات، 
 را حفظ کرده باشند  1397درصد جدول و اگر بودجه سال 111 گر مشمول تسهيالت تشويقی افزايش بودجه شده باشدا

 . گيرد جدول ذيل تعلق می درصد 21درصد و اگر کاهش بودجه داشته باشند  51

 درصد اضافه پخش شرح

 31 و باالتر Aارتقاء شاخص مصرف انرژي به سطح 

 31 صاحبان کاال و خدمات برتر از لحاظ صادارات

 31 صاحبان کاال و خدمات برتر از لحاظ توليد

 31 صاحبان کاال و خدمات از لحاظ ثبت اختراع

 31 صاحبان کاال و خدمات از لحاظ دانش بنيان

 31 ها و خودروهاي برقیآوري جديد از جمله انرژي خورشيدي موتور سيکلتفن

 31 باشند 1397تا  1393صاحبان کاال و خدماتی که کارآفرين برتر طی سال 

 31 مورد تاييد سازمان حمايت از حقوق مصرف کننده رعايت حقوق مصرف کننده
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 «7جدول شماره »

 اضافه پخش سالهای حضور

 111 سالهيک

 211 دوساله

 251 سالهسه

 311 چهارساله

 351 سالهپنج

 
 .ضافه می شود به جدول فوق ابه ازاء هر سال درصد اضافه پخش 21 ، سال 5حضور مستمر بيش از  درصورت : 8تبصره 
 .استميزان پخش  و تعديل در هر رسانه  ،97افزايش بودجه سال مالك تعيين  :9 تبصره

شرط  اند به هر دليلی بودجه خود را کسر و يا تعديل نموده 97صاحبان کاال و خدمات تحت ليسانس که در سال :  11تبصره 
 .باشد می 1397مندي از ضرايب جداول افزايش بودجه و حضور مستمر مبلغ قرارداد قبل از تعديل سال  بهره

 ،آرايشیلوازم هاي شود اگر در حوزهانجام میتحت ليسانس ها در ايران ی که توليدات آنصاحبان کاال و خدمات :11تبصره 
و بايد از  ميليارد ريال نباشد 1111کمتر از  هامشروط بر آنکه بودجه ساالنه آن11کنند،با رعايت تبصره شماره توليد میبهداشتی 

 .درصد باشد 51حداقل  داين رشد باي سلولزيلوازم  در صنفو  دنباشي برخوردار درصد71حداقل رشد بودجه ساالنه 
 

های صاحبان ماهانه و افزایش بودجه ساالنه به تفكیک گروه اضافه پخش بودجه ساالنه و -11ماده 
 :کاال و خدمات

 : گروه اول -الف

 (ارقام به ميليون ريال) « 8جدول شماره »

 

                                           

 

 

 

 
 
 
 

میزان بودجه 
 ساالنه

 جدول اضافه  پخش بودجه ساالنه تلویزیونی
 جمع پخش درصد اضافه پخش

102110111 211 306110111 

105110111 511 901110111 

201110111 1211 2601110111 

205110111 2511 6501110111 
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 (ارقام به ميليون ريال) « 9جدول شماره 

 

 

 

 

 

 (به ميليون ريال ارقام) « 11جدول شماره »

 

 
 

 
 

 (ارقام به ميليون ريال) « 11جدول شماره »
 

 

 

 

 

و در راديو  درصد 11ميليارد ريال  51هاي ساالنه باالتر از سقف جدول در تلويزيون به ازاي هر براي بودجه اولدر گروه  :12بصره ت
 .اضافه پخش داده خواهد شددرصد  21ميليارد ريال  11به ازاي هر 

 

 

 

 

 بودجه سال
 بودجه97

 98سال 

 تلویزیونی 97افزایش بودجه نسبت به سال 
102110111 105110111 201110111 205110111 

 درصد اضافه پخش

101110111 51 211 451 1 

102110111 0 111 421 1111 

104110111 0 11 411 1111 

میزان بودجه 
 ساالنه

 جدول اضافه  پخش بودجه ساالنه رادیویی
 جمع پخش درصد اضافه پخش

710111 151 1750111 

1210111 271 4440111 

2110111 611 10411,111 

2510111 1111 20751,111 

 بودجه سال
 بودجه   97

 98سال

 رادیویی 97افزایش بودجه نسبت به سال 

710111 1210111 211,111 2510111 

 درصد اضافه پخش

510111 51 311 551 ------- 

1710111 0 0 351 1111 
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 : گروه دوم -ب

 (ارقام به میلیون ریال) « 12جدول شماره»

 
                                                                                                 

                                                           
                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 
 (ارقام به میلیون ریال)« 13جدول شماره »

 

 

 :برای عقد قراردادهای تلویزیونی دوم جدول تشویقی گروه 
توانند تا پايان  میطبق جدول ذيل  صاحبان آگهی اين گروه مشروط به استفاده از جدول افزايش بودجه نسبت به سال قبل     

 .از تسهيالت تشويقی رايگان استفاده نمايند 1398بهمن ماه

 

 

 

میزان بودجه 
 ساالنه

 تلویزیونیجدول اضافه پخش بودجه ساالنه 
 جمع پخش درصد اضافه پخش

1110111 311 4110111 

1810111 511 101810111 

3110111 761 205810111 

3510111 951 306750111 

4110111 1111 408110111 

4810111 1911 906110111 

 بودجه سال
97 

 بودجه
 98سال

 تلویزیونی 97افزایش بودجه نسبت به سال 
1110111 181,111 3110111 351,111 411,111 481,111 

 درصد اضافه پخش
72,111 81 281 421 

   151,111 1 81 311 421 

  211,111 1 1 141 411 711 

 271,111 1 1 51 141 511 

 331,111 1 1 1 41 141 441 

381,111 1 1 1 1 31 311 

421,111 1 1 1 1 1 251 
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 «14جدول شماره »

نسبت به بودجه افزایش  درصد
 1397سال

 میزان ثانیه

31 1111 

41 1211 

51 1411 

71 1611 

111 2111 

211 2211 

311 3111 

 
مشروط به اينکه مبلغ قرارداد آنها در درصد رشد داشته باشند 111که بيش از دوم  صاحبان کاال و خدمات گروه: 13تبصره

چه رشد صورت چناندر غيراين خواهند بود؛مشمول استفاده از جدول فوق الذکر  ،ميليارد ريال نباشد 151تلويزيون کمتر از 
 .خواهند شددرصد جدول فوق الذکر 21مشمول  ،باشد 14بودجه طبق جدول شماره 

درصد جدول فوق الذکر را در 61 بايد اندشده 14تسهيالت تشويقی جدول شماره که مشمول  دومصاحبان آگهی گروه  :14تبصره
 .پخش نمايندرايگان در راديو آگهی را آن درصد 41تلويزيون و 

 .استپخش قابل اضافه پخش تشويقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد  :15تبصره 

با همان شرکت تبليغاتی انجام شود  نيز بايد پخش تشويقی اعطايی ،چه پخش اصلی با يک شرکت تبليغاتی باشدچنان : 16تبصره
 (تسهيم رايگان بالمانع است ،در صورت اعالم عدم طلب کارمزد توسط شرکت  تبليغاتی)

  .تعلق خواهد گرفت پس از اتمام قرارداد ظرفيت تشويقی  وبوده اين طرح مشمول قراردادهاي کاهش بودجه ن : 17تبصره 

 درتلويزيون دومضريب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشويقی گروه  «15شماره جدول»

 

 

 

 

پخش  1398بخواهند تسهيالت تشويقی رايگان را در دي و بهمن ماه سال  دومکه صاحبان آگهی گروه  در صورتی: 18تبصره
          .شود طبق جدول ذيل محاسبه می ،نمايند

                         

 درصد اضافه زمان پخش

 121 صبحگاهی

 81 عصرگاهی

 61 شامگاهی
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 درتلويزيون دومضريب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشويقی گروه  «16شماره جدول»

 

 

 

 

 

 (ارقام به ميليون ريال) «17جدول شماره »

 

                        

 
 
 
 
 
 
 

 

 (ارقام به ميليون ريال) « 18جدول شماره »

 
 
 
 
 
 

 

 
هر به ازاي در راديو درصد و  11ميليارد ريال  15در تلويزيون به ازاي هر ساالنه ،و افزون بر سقف جدول  گروه دوم براي :19تبصره 

 .شوداضافه پخش تشويقی اعطاء میدرصد  31ميليارد ريال،  5

در صورتی که پخش کمتر از ميزان و بلغ قرارداد و پخش خواهد بود مالك افزايش بودجه، مقايسه بين م هادر کليه گروه :21تبصره 
 .مالك محاسبه، ميزان پخش پس از اجراي تعديالت الزم خواهد بود ،باشد قرارداد

 

 درصد اضافه زمان پخش

 91 صبحگاهی

 51 عصرگاهی

 41 شامگاهی

 میزان بودجه ساالنه
 جدول اضافه  پخش بودجه ساالنه  رادیویی

 جمع پخش درصد اضافه پخش 

210111 151 510111 

310111 241 1120111 

510111 511 3110111 

710111 651 5250111 

910111 1511 104410111 

 بودجه سال
 بودجه   97

 98سال  

 راديويی 97افزايش بودجه نسبت به سال 

21,111 31,111 51,111 71,111 91,111 

  درصد اضافه پخش

150111 31 311 511 

  250111 1 111 351 811 

 420111 1 1 211 511 1511 

560111 1 1 1 211 1211 
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 :قراردادهای رادیویی برای عقد دومجدول تشویقی گروه 
توانند تا پايان بهمن ماه سال می ،گروه مشروط به استفاده از جدول افزايش بودجه نسبت به سال قبلاين صاحبان آگهی      

 .تسهيالت تشويقی رايگان استفاده نمايندطبق جدول ذيل از  1398

 « 19جدول شماره »

 

 

 

 

 
 

 .بودپخش خواهد قابل اضافه پخش تشويقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد  :21تبصره 

با همان شرکت تبليغاتی انجام شود  نيز بايد پخش تشويقی اعطايی ،چه پخش اصلی با يک شرکت تبليغاتی باشدچنان : 22بصرهت
 (در صورت اعالم عدم طلب کارمزد توسط شرکت  تبليغاتی، تسهيم رايگان بالمانع است)

  .تعلق خواهد گرفت پس از اتمام قرارداد ظرفيت تشويقی  وشود  اين طرح مشمول قراردادهاي کاهش بودجه نمی : 23تبصره 

 راديو درگروه دوم ضريب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشويقی  «21شماره جدول»

 

 

 

 

پخش  1398بخواهند تسهيالت تشويقی رايگان را در دي و بهمن ماه سال  دومکه صاحبان آگهی گروه  در صورتی :24تبصره
       .شود طبق جدول ذيل محاسبه می ،نمايند

                            
  به تلويزيون قابل انتقال نيستتسهيالت تشويقی از راديو. 

 
 

 

 

درصدافزایش بودجه نسبت به 
 1397سال

 میزان ثانیه

15 1111 

25 1211 

51 1811 

81 2111 
125 2511 

 درصد اضافه زمان پخش

 51 صبحگاهی

 71 عصرگاهی

 61 شامگاهی
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 راديو رد گروه دومضريب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشويقی  «21شماره جدول»

 

 

 

 

 :سومگروه  -ج

 .جداول زیر ارائه شده است سومهای تولیدی و خدماتی گروه در راستای ادامه حمایت ویژه از بخش 

 (ارقام به ميليون ريال)«  22دول شمارهج»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 درصد اضافه زمان پخش

 31 صبحگاهی

 51 عصرگاهی

 41 شامگاهی

میزان 
بودجه 
 ماهانه

جدول اضافه پخش بودجه ماهانه 
 تلویزیونی

 جمع پخش درصد اضافه پخش

161 25 211 

511 41 711 

651 56 10114 

911 81 10621 

10511 121 30311 

20511 161 60511 

40111 211 120311 

60111 287 230221 

90111 371 420311 

140511 451 790751 

190511 531 1220851 

310111 611 2110111 

460111 751 3910111 
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 « 23جدول شماره »
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

درتلويزيون  یميليون ريال 1511داقل و پخش قرارداد حمنوط به عقد  1398استفاده از ضريب افزايش بودجه در سال  :25تبصره
 .است 1397در سال   ريالی درراديو ميليون 311و

پخش يا بايد کامل  1397خدمات در سال  قراردادهاي صاحبان کاال و ،1398براي عملياتی کردن افزايش بودجه سال  :26تبصره
 .اشدشده ب شده باشد يا تمام مبلغ آن وصول

 (ارقام به ميليون ريال)« 24جدول شماره »
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 تلویزیونی 97اضافه پخش افزایش بودجه نسبت به سال 

 درصد اضافه پخش تشویقی درصد افزایش نسبت به سال قبل

15 51 

25 75 

61 151 

91 181 

151 271 

211 321 

311 411 

411 511 

551 711 

میزان 
بودجه 
 ماهانه

 جدول اضافه پخش بودجه ماهانه رادیویی

 جمع پخش درصد اضافه پخش

151 51 225 

311 111 611 

611 171 10621 

911 241 30161 

1811 371 80461 

3211 511 190211 

4811 711 380411 

6511 1111 710511 

9111 1511 1440111 
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 « 25جدول شماره »

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

و در  درصد 41ميليارد ريال  15در تلويزيون به ازاي هر  ،از سقف جدول ماهانه هاي باالتربراي بودجه  در گروه سوم :27تبصره 
 .شوداضافه پخش تشويقی اعطاء میدرصد  51ميليارد ريال  سههر به ازاي راديو 

مبلغ قرارداد و پخش خواهد بود و در صورتی که پخش کمتر از مالك افزايش بودجه، مقايسه بين  هادر کليه گروه :28تبصره 
 .ميزان قرارداد باشد، مالك محاسبه، ميزان پخش پس از اجراي تعديالت الزم خواهد بود

 سه ساله و 3هلدینگ تولید،توزیع ،فروش در گروه - د

توليدکنندگان کاالوخدمات که در عرصه ذيل حضور به منظور توسعه بازار و ايجاد توليد، توزيع و فروش براي حضور حداکثري 
 :شود دارند قرارداد منعقد می

 .باشند يا برند محصول نهايی 11حداقل توليدکننده -1

 :هاي پخش محصوالت نهايی با مشخصات زير شرکت-2

 ساده و يا يخچالدار ناوگان حمل و نقل سبک و سنگين اعم از وانت،کاميونت ،کاميون         71تعداد حداقل         -1-2
 نيروي انسانی داراي تاييد پرداخت بيمه ازسازمان تامين اجتماعی           511تعداد حداقل      -2-2       
 دفتر نمايندگی در سطح کشور بصورت استانی،منطقه اي و سراسري           15تعداد حداقل       -3-2        
 (عامل غيرتکراري)عامل توزيع در سطح فروشگاه کوچک و متوسط کشور        3511تعداد حداقل     -4-2       
 مترمربع انبار مرکزي جهت توزيع کاال در شهرهاي مختلف     15111انبار حدود   5تعداد حداقل    -5-2       

 معدن و تجارت و کد عضويت شرکت يا تامين کننده در سيستم ايران کد –مجوز الزم از وزارت صنعت  -6-2
  .شعبه در سطح کشور با نام و نشان تجاري معين داشته باشند 211توزيع کاال که حداقل اي  زنجيره فروشگاه-3

 رادیویی 97اضافه پخش افزایش بودجه نسبت به سال 

 درصد اضافه پخش تشویقی درصد افزایش نسبت به سال قبل

15 51 

25 91 

45 171 

71 211 

91 271 

151 341 

311 511 

411 651 

551 851 
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( SME)1ت همکاري با ويژگی از سه ويژگی فوق الذکر را داشته باشند و درخواس 2دسته از صاحبان کاال و خدمات که حداقل  آن
اند با در نظرگرفتن  کل بازرگانی فاقد همکاري و عقدقرارداد ريالی بوده با اداره 97-96-95بنگاه کوچک و متوسط که طی سال هاي 

 :هاي بنگاه هاي کوچک و متوسط از قبيل ويژگی

 اشتغال زايی سريع -

 کارآفرينی -

 نوآوري و خالقيت -

 انعطاف پذيري بيشتر -

ارزش افزوده براي بنگاه مذکور و همچنين ايجاد اثرات اقتصادي احتمالی در سطح کشور و افزايش باورهاي عمومی در نهايت ايجاد 
 .ارتقاء سطح خودباوري و خوداتکايی براي يک دوره سه ساله همکاري نمايند وجامعه نسبت به توان توليد کشور 

 .مشروط به نبودن قرارداد ريالی از اين امرمستثنی است 97و96هاي  استفاده از ظرفيت طرح حمايت ازاشتغال سال: 29تبصره
 .گرددعقد قرارداد و استفاده از ظرفيت مذکور با پيشنهاد اداره کل بازرگانی و تأييد معاون منابع مالی و سرمايه انسانی عملياتی می

زات متعلقه آن را به غير، تحت هر عنوانی خارج از در صورتيکه طرف دوم قرارداد به واگذاري تمامی و يا بخشی از قرارداد و يا امتيا
 .هاي عادي محاسبه و اعمال خواهد شد هاي توليدي، توزيعی و فروشگاهی خود نمايد اين قرارداد فسخ و مطابق تعرفه ظرفيت

 

 (ارقام به ميليون ريال)« 26جدول شماره »

 

 

 

 

 

 

درصد کل بودجه را در صدا پخش آگهی نمايند 11درصورتيکه حداقل  هستندصاحبان کاال و خدمات که مشمول طرح فوق 
 .در رديف مورد درخواست ميسر است 26استفاده از ظرفيت جدول شماره 

 
ميليارد ريال امکان استفاده از  611/51باشند به ازاي پخش ريالی هر  می 26صاحبان کاال و خدماتی که مشمول جدول شماره 

 .باشند راديويی می% 41تلويزيونی و % 61را به ترتيب  ثانيه آگهی رايگان110111
 .تسهيالت تشويقی از راديو به تلويزيون قابل انتقال نيست-1
 .اين تسهيالت فقط مشمول کاالهاي توليد ايران است-2
 .مستقل از تمامی جداول است 26امتيازات جدول شماره -3
 

                                                           1-SME=small and medium sized enter prises  Page   

میزان بودجه 
 سه ساله

 سه سالهجدول اضافه پخش بودجه 
 جمع پخش اضافه پخشدرصد 

205110111 2111 5205110111 

305110111 2311 8401110111 

501110111 3111 15501110111 

801110111 5111 41801110111 

1101110111 6511 66101110111 
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 در تلويزيون3تشويقی گروه ضريب زمانی پخش آگهی تسهيالت  «27جدول شماره»

 
 
 

 

پخش  1398که صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهيالت تشويقی رايگان را در دي و بهمن ماه سال  در صورتی :31تبصره
                                  .شود نمايند طبق جدول ذيل محاسبه می

 در تلويزيون3ضريب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشويقی گروه  «28جدول شماره »

 

 
 
 
 

 در راديو3ضريب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشويقی گروه « 29جدول شماره »
 
 
 
 
 

پخش  1398که صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهيالت تشويقی رايگان را در دي و بهمن ماه سال  در صورتی :31تبصره
                                  .شود نمايند طبق جدول ذيل محاسبه می

 
 

 درراديو3تسهيالت تشويقی گروه ضريب زمانی پخش آگهی  «31جدول شماره»

 

 
 
 
 

 درصد اضافه زمان پخش

 121 صبحگاهی

 81 عصرگاهی

 61 شامگاهی

 درصد اضافه زمان پخش

 91 صبحگاهی

 51 عصرگاهی

 41 شامگاهی

 درصد اضافه زمان پخش

 51 صبحگاهی

 71 عصرگاهی

 61 شامگاهی

 درصد اضافه زمان پخش

 31 صبحگاهی

 51 عصرگاهی

 41 شامگاهی
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 :گروه سوم داخلیتسهیالت تشویقی حمایت از اشتغال -12ماده 
فرصت بسيار مغتنمی براي حمايت و تقويت از سرمايه هاي اجتماعی و توليد ملی است در توليد ملی  حمايت از کاالي ايرانی 

عالوه بر توجه به منابع اقتصادي بايد توجه خاص و و يژه اي به منابع انسانی صورت گيرد نيروي کار شريفترين ،مهمترين و با 
عاملی بدون حضور نيروي انسانی متخصص،خالق، نوآور امکان تحقق ارزشترين عامل بين عوامل گوناگون توليد می باشد و هيچ 

      باشد نيروي انسانی با انگيزه و اهداف توليد را محقق نخواهد کردو حيات بالقوه توليد متضمن توجه جدي به نيروي کار می
نمايد و نتيجه آن اقتدار،پيروزي و  قابل قبولی برخوردار میو توان توليد کشور را از سطح .گرددحرفه اي باعث رشد جوامع می

رسانه ملی با سياست گذاري بر پايه مهمترين عامل به نقش آفرينی خود در خصوص حمايت از کاالي . باشدسرافرازي کشورمان می
 .مايدنبسته حمايتی ذيل را اعالم می 1398درادامه سياستهاي مذکور در سال .اقدام نموده است  1397و 1396ايرانی طی سالهاي 

باشند مشمول که توليد کننده محصول نهايی براي مصرف کننده نهايی می( 11ماده  د بندبه استثناء ) گروه سوم صاحبان کاال 
کارکنان خود دستمزد و يا به ريال  میلیارد 211سقف حداکثر تا (پايه سال)1397گردند درصورتيکه طی سالطرح فوق الذکر می

حقوق و مزايا پرداخت نموده اند با ارائه فهرست و تاييد سازمان تامين اجتماعی می توانند برابر پرداختهاي صورت گرفته حداکثر 
 .استفاده نمايند( صد در صد رايگان)از قرارداد، مبلغ تعرفه به نرخ صفرريال میلیارد ریال 211تا سقف 
ساله مورد تأييد سازمان تأمين  قرارداد، ارائه ليست حقوق و مزاياي پرداختی يک تعرفه محاسبه و تعيين مبلغمبناي :  32تبصره

 .اجتماعی منتهی به دوره زمانی پخش تبليغات است
 .راديويی است%  41تلويزيونی و% 61طبق تعرفه تبليغات رايگان،  مبلغ، مبناي تقسيم:  33تبصره
 مبلغ افزايش داشته باشد،% 51، (97)داخت حقوق و مزاياي پرسنل صاحب آگهی نسبت به سال پايه که پر در صورتی : 34تبصره

 .افزايش خواهد يافت% 51منعقده نيز   قرارداد تعرفه
      بايستبه جهت رعايت حقوق مخاطبين و مصرف کنندگان کاالي ايرانی صاحبان کاال،مشمولين طرح مذکور می :35تبصره
مطابق با ضوابط پخش  هاي بازرگانیتبليغاتی خود را با توجه به رايگان بودن طرح مذکور موظفند نسبت به ارائه آگهیهاي آگهی

 .سازمان صدا و سيما با رعايت مسائل کيفی و کمی اقدام نمايند
اتمام پخش قرارداد،  درصورت ميليارد ريالی،  211هاي دولتی مشروط به عقد قرارداد حداقل خودرو سازان و بيمه :36تبصره

 .شامل استفاده از اين تسهيالت خواهند بود

ميليارد  311عقد قرارداد حداقل  درصورتهاي دولتی و عام عمومی غير دولتی ها و دستگاهها و سازمانوزارتخانه :37تبصره
 .اتمام پخش قرارداد شامل استفاده از اين تسهيالت خواهند بود درصورت ريالی، 

 .باشد هيالت تشويقی از راديو به تلويزيون قابل انتقال نمیتس :38تبصره
 .ايران است در اين تسهيالت فقط مشمول کاالهاي توليد: 39تبصره
اند مالك  به هر دليلی بودجه خود را کسر و يا تعديل نموده 97صاحبان کاال و خدمات تحت ليسانس که در سال :  41تبصره

 .باشد می 97نسبت به مبلغ قبل از کسر بودجه سال استفاده از اين بند افزايش بودجه 
 ،آرايشیلوازم هاي شود اگر در حوزهانجام میتحت ليسانس ها در ايران ی که توليدات آنصاحبان کاال و خدمات :41تبصره 

و بايد از  ريال نباشد ميليارد 1111کمتر از  هامشروط بر آنکه بودجه ساالنه آن41با رعايت تبصره شماره  کنند،توليد میبهداشتی 
 .درصد باشد 51حداقل  داين رشد باي سلولزيلوازم  در صنفو  دنباشي برخوردار درصد71حداقل رشد بودجه ساالنه 
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منعقد و پخش نمايند ( ريالی)کل بازرگانی قرارداد پخش آگهی تلويزيونی  صاحبان آگهی مشمول اين طرح که با اداره : 42تبصره
داشته باشند متناسب با مبلغ قرارداد، طبق جدول ذيل  1397حضور و يا افزايش بودجه نسبت به سال  مشروط بر آنکه اولين

 .گردد الذکر اعطاء می تسهيالت تشويقی عالوه بر مبلغ فوق
 

 (ارقام به ریال)                                                      «31جدول شماره»
 درصد افزایش افزایش نسبت به سال قبلدرصد  تا مبلغ از مبلغ ردیف

1 1051101110111 11011101110111 71 5 
2 11011101110111 31011101110111 51 11 
3 31011101110111 81011101110111 41 15 
4 81011101110111 211011101110111 31 21 
 31 21 به باال 211011101110111 5

 
 

 :تسهیالت تشویقی برای برند ملی  – 13ماده 
شناسايی شوند، از  «برند ملی»سوي سازمان توسعه تجارت، به عنوان از  1398و1397 هايصاحبان کاال و خدماتی که در سال     

 . برخودار خواهند شد1398تا پايان بهمن ماه اي ثانيه 1111تسهيالت تشويقی رايگان 
 .درصد در راديو است 41درصد در تلويزيون و  61بندي تسهيالت تشويقی براساس  نحوه تقسيم -1

 .ثانيه است 15ثانيه، مالك محاسبه  15هاي کمتر از  درخصوص آگهی -2

 

 

 ی برند ملیضريب زمانی پخش تسهيالت تشويقی تلويزيون «32جدول شماره»

 
 
 
 
 

پخش  1398گروه بخواهند تسهيالت تشويقی رايگان را در دي و بهمن ماه سال اين که صاحبان آگهی  در صورتی :43تبصره
          .شود نمايند طبق جدول ذيل محاسبه می

 

 

 

 درصد اضافه زمان پخش

 151 صبحگاهی

 91 عصرگاهی

 71 شامگاهی
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 ی برند ملیضريب زمانی پخش تسهيالت تشويقی تلويزيون« 33جدول شماره»                        

 
 
 
 
 
 

 

 يی برند ملیضريب زمانی پخش تسهيالت تشويقی راديو «34جدول شماره»

 
 
 
 
 

پخش  1398رايگان را در دي و بهمن ماه سال گروه بخواهند تسهيالت تشويقی اين که صاحبان آگهی  در صورتی :44تبصره
          .شود نمايند طبق جدول ذيل محاسبه می

 

 

 راديويی برند ملیسهيالت تشويقی تضريب زمانی پخش  «35جدول شماره»

 
 
 
 

 

 
 تسهیالت تشویقی طی سال    -14ماده 

به اتمام برسانند مشروط بر 1398ماه  مردادآن دسته از صاحبان کاال و خدمات که کليه قراردادهاي منعقده خود را تا پايان -1
مايند و تمامی ناولين حضور خود را در صدا وسيما تجربه يا  ،مشمول افزايش بودجه باشند، نقدي باشدها آنآنکه قرارداد 

، در 31/11/1398هاي هر قرارداد تا با حفظ اضافه پخش ،قرارداد پرداخت نموده باشندتعهدات مالی خود را قبل از اتمام 

 درصد اضافه زمان پخش

 111 صبحگاهی

 71 عصرگاهی

 51 شامگاهی

 درصد اضافه زمان پخش

 71 صبحگاهی

 91 عصرگاهی

 81 شامگاهی

 درصد اضافه زمان پخش

 51 صبحگاهی

 71 عصرگاهی

 61 شامگاهی
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ي و در صورت غير نقدي بودن مشمول استفاده از ظرفيت درصد 151مشمول استفاده از ظرفيت تشويقی صورت نقدي بودن 
 . ول دوره بالمانع است استفاده از ظرفيت تشويقی در ط ،در صورت اتمام بودجه .خواهند بودي درصد81تشويقی 

به اتمام برسانند 1398ماه پانزدهم آبان آن دسته از صاحبان کاال و خدمات که کليه قراردادهاي منعقده خود را تا پايان  -2
اولين حضور خود را در صدا وسيما تجربه نمايند و يا ها نقدي باشد، مشمول افزايش بودجه باشند، مشروط بر آنکه قرارداد آن

، 31/11/1398هاي هر قرارداد تا تعهدات مالی خود را قبل از اتمام قرارداد پرداخت نموده باشند، با حفظ اضافه پخش تمامی
درصدي و در صورت غير نقدي بودن مشمول استفاده از  91در صورت نقدي بودن مشمول استفاده از ظرفيت تشويقی 

 . در صورت اتمام بودجه، استفاده از ظرفيت تشويقی در طول دوره بالمانع است . درصدي خواهند بود41ظرفيت تشويقی 

شرط  اند به هر دليلی بودجه خود را کسر و يا تعديل نموده 97 صاحبان کاال و خدمات تحت ليسانس که در سال:  45تبصره 
 .باشد می 1397مندي از ضرايب جداول افزايش بودجه و حضور مستمر مبلغ قرارداد قبل از تعديل سال  بهره

 ،آرايشیلوازم هاي شود اگر در حوزهانجام میتحت ليسانس ها در ايران ی که توليدات آنصاحبان کاال و خدمات :46تبصره 
از  بايد و ميليارد ريال نباشد 1111کمتر از  هامشروط بر آنکه بودجه ساالنه آن45شماره با رعايت تبصره کنند،توليد میبهداشتی 

 .درصد باشد 51حداقل  داين رشد باي سلولزيلوازم  در صنفو  دنباشي برخوردار درصد71حداقل رشد بودجه ساالنه 
 .د بود قابل پخش خواهاضافه پخش تشويقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد  :47تبصره 
با همان شرکت تبليغاتی انجام شود هم بايد پخش تشويقی اعطايی  ،چه پخش اصلی با يک شرکت تبليغاتی باشدچنان :48تبصره

 . (تسهيم رايگان بالمانع است ،در صورت اعالم عدم طلب کارمزد توسط شرکت  تبليغاتی)
 . شود  نمی کتاب و فيلم سينمايی ،فرهنگی آموزشیاين طرح مشمول قراردادهاي کاهش بودجه،  :49تبصره 

 
 

 :دادهااررانواع پرداخت ق -15اده م
 :نقدی -الف

 

 «36جدول شماره »

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول پرداخت گروه یک و دو
 درصد اضافه پخش درصد پرداخت نحوه پرداخت

 
 

 نقدي

111 171 

91 71 

61 31 

51 21 
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 «37جدول شماره »

 

 

 

 

 

 

 
 24/12/1397 تاريخحداکثر تا بايد  ،است 1398ها فروردين ماه که شروع قرارداد آن هاهمه گروهدر  صاحبان آگهی :51تبصره 

الی بازرگانی تاييد پرداخت وجوه از سوي امور م ،وجه قرارداد نقدي خود را  به صورت کامل پرداخت نمايند، مالك امکان پخش
 .صدا و سيما است

توانند به تاريخ نيمه زمان قرارداد، نامه بانکی دارند، میصورت ضمانتصاحبان آگهی که تمايل به پرداخت وجه به  :51تبصره 
 .نامه بانکی ارائه نمايندضمانت
 .منعقد نمايند 1398يک قرارداد نقدي در طول سال ها در هريک از رسانه توانندمی و دويک  هايصاحبان آگهی گروه :52تبصره 
ماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه و ساالنه قراردادهاي نقدي را به صورت يکتوانند می سهآگهی گروه  صاحبان :53تبصره 

توانند پخش آگهی می باشد پس از اصالح مدارك مثبته مالی 1/1/1398ها از تاريخ قراردادهايی که شروع پخش آن)منعقد نمايند 
 .(شروع نمايند 1397خود را از زمان عقد قرارداد در سال 

در صورتيکه  باشندمشمول امتيازات تشويقی افزايش بودجه  1398آن دسته از صاحبان کاال و خدماتی که در سال  به :54تبصره 
     امتيازات اضافه پخش بودجه و حضور مستمر تعلق ها به آخرين قرارداد آن ،منعقد نمايندبيش از يک  قرارداد در طول دوره 

 .گيرد می

 

  :صورت حسابی( ب
هـاي مـورد اريخـبه تامکان ارائه چک براساس زمان و موعد پخش در صورتی که صاحبان کاال و خدمات به داليل دولتی بودن      

حساب صاحبان کاال و خدمات يا ذي مربوط ا درخواست باالترين مقام تشخيص و يا معاون اداري و مالی دستگاهـب ،ندارندنظر را 
را به حساب آن مبلغ  ،روز پس از صدور صورتحساب7گردد و طرف قرارداد موظف است حداکثر به مدت حساب صادر میصورت

 .ذکر شده در قرارداد پرداخت نمايد
ظرف  ،کل بازرگانی صدا و سيمانامه بانکی، با تشخيص ادارهدر صورت ارائه ضمانت سهصاحبان کاال و خدمات گروه  :55تبصره 

 .به حساب مندرج در قرارداد دارندرا امکان پرداخت مبلغ صورتحساب صادره حساب، صورتروز پس از صدور  11مدت 
  :غیرنقدی( ج

اولين . به صورت ماهانه تقسيط و توسط صاحبان آگهی، به حساب ذکر شده در قرارداد واريز خواهد شدگروه سوم مبلغ قرارداد      
 . شودپس از پايان قرارداد دريافت و تسويه می چهار ماهزمان با شروع قرارداد اخذ و آخرين قسط تا قسط هم

جداگانه دريافت خواهد  1398درصد ماليات بر ارزش افزوده هر قرارداد طبق مصوبه مجلس شوراي اسالمی براي سال  :56تبصره 
 .(داردو در جدول محاسبات بودجه قرار ن هماليات جدا از مبلغ قرارداد دريافت شداين مبلغ )شد 

 جدول پرداخت گروه سوم

 درصد اضافه پخش نحوه پرداخت

 511 ماهه وبيشتر6نقدي 

 311 ماه6ماهه وکمتر از3نقدي 
 121 ماه3نقدي کمتر از 

 71 ايضمانت نامه
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 :تسهیالت تشویقی ماه مبارك رمضان -16ماده 

جشنواره فروش ماه اين روز بعد از پايان  15تا مبارك رمضان روز قبل از شروع ماه  15که  صاحبان کاال و خدمات گروه سوم      
درصد  51تا  15بين  هاآن شدهعمومی اعالم و ميزان تخفيف ( پس از تاييد مراجع ذيصالح) العاده کاال و خدمات داشته باشند فوق
 .خواهند بودبرخوردار  يدرصد 81از تسهيالت تشويقی ، 31/11/1398هاي هر قرارداد در هر رسانه تا با حفظ اضافه پخش ،باشد

 .در صورت اتمام بودجه استفاده از ظرفيت تشويقی در طول دوره بالمانع است
 

 :تلویزیونیهای رادیویی و جدول نرخ پایه آگهی در شبكه -17ماده 
 .ستاالجراهاي راديويی و تلويزيونی الزمجدول ذيل به عنوان تعرفه پايه آگهی براي همه شبکه

 

 «38جدول شماره »

 ارقام به هزار ریال       از برنامه   های تلویزیونی قبلتعرفه قیمت پایه آگهی: توضیح

 هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه

1 351 6 3211 11 6811 16 13111 21 21611 26 33111 31 62511 

2 611 7 3811 12 7711 17 14111 22 22111 27 35611 32 68511 

3 1111 8 4511 13 8611 18 16111 23 23511 28 45511 33 81511 

4 1511 9 5211 14 9811 19 18111 24 25511 29 51511 34 96111 

5 2211 11 6111 15 11911 21 18611 25 31511 31 56511 35 111111 

 
 

 

 

 
 «39جدول شماره »

 ارقام به هزار ریال      از برنامه های رادیویی قبل تعرفه قیمت پایه آگهی: توضیح
 هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه

1 351 6 2311 11 5311 16 9951 21 16651 

2 551 7 2811 12 6111 17 11111 22 18211 

3 851 8 3351 13 6951 18 12351 23 21111 

4 1211 9 3951 14 7811 19 13751 24 22111 

5 1861 11 4611 15 8851 21 15211 25 24211 
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 :افزایش طبقه هر برنامه -18ماده 

از حجم آن بسته %  91و يا  75، 61ميانگين يک بسته آگهی در نيمه اول هر ماه بيش از  ،چه براساس عرضه و تقاضاچنان     
، 1حجم را اشغال نمايد به ترتيب %  11و  21، 31چنين به ترتيب طبقه افزايش خواهد يافت و هم 3و  2، 1به ترتيب  ،آگهی باشد

 (نی صدا و سيماکل بازرگامنوط به تصميم اداره) طبقه کاهش داده خواهد شد 3و  2

 .شودتعيين و ابالغ میکل بازرگانی صدا و سيما بنا به تشخيص و تصويب مديرطبقه در موارد خاص  :57تبصره 

 :های سالجدول ضرایب ماه -19ماده 
ذيل در نظر ح جدول لذا ضرايب ماهانه به شر داردهايی از سال، مخاطب بيشتري هاي صدا و سيما درماهبا توجه به اينکه برنامه     

ها اعم از داخلی، خارجی، تحت ليسانس، توليد اين ضرايب شامل کليه پخش. تا نسبت به جدول پايه اعمال شود گرفته شده است
 .شودمی... مشترك و

 

 « 41جدول شماره »

 درصد ماه درصد ماه درصد ماه درصد ماه

 %45 دي %35 مهر %45 تير %45 فروردين

 %55 بهمن %41 آبان %41 مرداد %51 ارديبهشت

 %61 اسفند %41 آذر %35 شهريور %51 خرداد

 
 

 :ضریب محاسبه آگهی خارجی، مشترك، تحت لیسانس در رادیو و تلویزیون -21 ماده
 «41جدول شماره »

 ضریب شرح ردیف

 1 .شودکاالي داخلی با نام ايرانی با تعرفه داخلی محاسبه می 1

 2/1 .شوندهاي خارجی در ايران توليد میها و گروهکاالهايی که تحت ليسانس شرکت 2

 2/1 خارجی( برند)کاالي ايرانی با نام و نشان تجاري  3

 5/1 ايرانی( برند)کاالي خارجی با نام و نشان تجاري  4

فرآيند توليد آن در خارج % 111شود که به آن دسته از محصوالت اطالق می)کاال و خدمات خارجی  5
 .(گرفته باشد از کشور صورت

2 
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ص ـبا تشخي)در صورتی که در يک آگهی دو يا چند کاال معرفی شود ضريب پايه، کاالي با تعرفه باالتر خواهد بود  :58تبصره 
 .شوددرصد به ضريب کاالي پايه اضافه می 51و به ازاي هر کاال ( ل بازرگانی صدا و سيماـکاداره

 
 :انواع آگهی -21ماده 

ثانيه و  15گذارد در تلويزيون خدماتی را به نمايش می ياهاي جذاب کاال آگهی کوتاه تبليغاتی که ويژگی (:تیزر)مستقیم  -الف
به )گردد ثانيه محاسبه می 11ثانيه و راديو  15شود و کمتر از آن نيز در تلويزيون همان ثانيه تعيين می 11در راديو نيز 

 (.استثناء نشان آگهی
هايی که ساختاري مستند داشته و گزارشی از مراحل ساخت و يا توليد و يا ارائه يک خدمت به آگهی (:رپرتاژ)گزارش آگهی  -ب

ثانيه  121حداقل زمان گزارش آگهی . شودگزارش آگهی اطالق می ،آفرينی وجود نداردکشد و در آن نقشرا به تصوير می
  .ستسازمان صدا و سيماه کل بازرگانی تشخيص ساختار گزارش آگهی با ادار. است

در يک بسته آگهی منوط به وجود ظرفيت پخش ها با در نظر گرفتن اولويت براي پخش ساير آگهیگزارش آگهی،  :59تبصره 
 .ستا

 5اي حک آرم حداقل برابر اندازه آرم شبکه بوده و فاصله بين دو پخش بر 1بايد آن و اندازه کادر  استثانيه  15 :حک آرم -ج
 .باشددقيقه 

تواند در يکی از که می استثانيه  15متناسب با زمان هر برنامه حداکثر سه نوبت و براي هر نوبت حداقل  :دعوت به تماشا -د
 .هاي قبل، ادامه و انتهاي برنامه و يا هر سه موقعيت پخش شودموقعيت

 .گرددثانيه محاسبه می 15ثانيه و کمتر از آن نيز  21ثانيه و حداکثر  15حداقل  :زیرنویس -ه
نمايش نام و نشان کل بازرگانی سازمان صداوسيما، ثانيه ابتدا يا انتهاي هر بسته آگهی و به تشخيص اداره 6در  :نشان آگهی -و

توأم با موسيقی مصوب شده به صورت روزانه از هر يک  تجاري و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگانی
 .شودهاي سيما پخش میاز شبکه

 . استهاي شبکه تعيين شده آگهی هايبسته تمام ارسال سفارش به منزله پخش در ابتدا يا انتهاي :61تبصره 
 :آگهی فروش مستقیم کاال-ز

 «42 جدول شماره »                                                               

 

 

 

 

 

 .ها براساس نرخ تيزر محاسبه خواهد شدقيمت آگهی-1

 .استروز  31اعتبار هر شناسه تنها براي -2
اصالح همان  امکان ،هر شناسه فقط در يک دوره مجوز پخش داشته و در صورت تمايل صاحب آگهی به پخش با زمان کمتر-3

 .نمايدديگري تهيه تيزر کوتاه جديد  بايدو  وجود نداردشناسه 
 .يستهاي ماهانه خود نتکراري در شناسهصاحب آگهی مجاز به استفاده از صداپيشگان و هنرپيشگان -4
 

 تعداد پخش هر شبكه (ثانیه)حداکثر زمان آگهی  تعداد نوبت پخش در ماه

151 121 6 

211 75 11 

311 45 21 
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 :نرخ انواع آگهی -22ماده 

 .نرخ طبقه همان برنامهدرصد  71معادل  :گزارش آگهی -الف
 نرخ طبقه همان برنامه درصد 25معادل  :حک آرم -ب
نرخ طبقه همان  درصد 81قبل و بعد معادل  برابرِ 2برابر و بين معادل  2قبل معادل  ينرخ دعوت به تماشا :دعوت به تماشا -ج

 .شودبرنامه محاسبه می
 .طبقه برنامه ورزشی، در زمان مقرر اعالم خواهد شد. يستهاي ورزشی مشمول اين بند نبرنامه :61تبصره 

 
 .است طبقه همان برنامهقبل از پخش نرخ  معادلِ ،نرخ زيرنويس :زیرنویس -د
از پخش طبقه  قبلنرخ در تلويزيون و نرخ آگهی بين برنامه راديويی معادل  برنامهمعادل دو برابر نرخ طبقه همان  :بین برنامه -ه

 .برنامه است
 تمامو  و نسيم هاي اول و سومشبکه براي ،تلويزيونیمتناسب با سقف طبقات قرارداد از محل قراردادهاي :  نشان آگهی -و

درصد 75ر ـو خب فيلمآي هاي دوم،شبکهبراي . استبرابر  يک ،هاي خاص و يک روز قبل از آنها در اعياد و مناسبت شبکه
هاي مستند، شبکهدر . شوددرصد نرخ همان برنامه محاسبه می 41پنج  و هاي پويا، نمايش هشبکدر . استرخ همان برنامه ـن

اي بوط به رخدادهنرخ آرم آگهی مر. وددرصد نرخ همان برنامه محاسبه می ش 21جمو جام آموزش، ورزش، چهارم، شما، تماشا
 .ورزشی متعاقباً اعالم خواهد شد

ر آنکه قبل از برنامه مشروط ب)شود همان برنامه محاسبه میاز قبل نرخ آگهی  درصد 81معادلاز برنامه نرخ آگهی بعد  :بعد-ز
 .(بعدي نباشد

 .کشی و برندگان هر دوره طبق جدول ذيل محاسبه خواهد شدآگهی اعالم هداياي قرعه -ح
 

 

 «43جدول شماره »

 ضرایب کشیهدایای قرعه نوع کاال ردیف

 1 محصوالت کاال و خدمات خود شرکت (داخلی)ايرانی  1

 1 ريال و مسکوکات و طال (داخلی)ايرانی  2

 1/1 کاالي ايرانی غير محصول خود صاحب آگهی (داخلی)ايرانی  3

 2/1 کاالي ايرانی تحت ليسانس (داخلی)ايرانی  4

 9/1 کاالي خارجی (داخلی) ايرانی 5

 2/1 محصوالت و کاال و خدمات خود شرکت تحت ليسانس 6

 2/1 ريال و مسکوکات طال تحت ليسانس 7

 3/1 کاالي غير محصول خود صاحب آگهی تحت ليسانس 8

 2/1 کاالي ايرانی تحت ليسانس 9

 2 کاالي خارجی تحت ليسانس 11
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نرخ آگهی  ،و خدمات خود تعيين کنند هاکشی خود را از محصوالت، کاالکاال و خدماتی که هداياي قرعه صاحبانبراي  :62تبصره 
 .است هو يا خدمات گروه مربوط کشی فقط مختص کاالها هداياي قرعهدر هلدينگ. مشمول اين بند نخواهد بود همربوط

 :ذيل خواهد بودبه شرح جدول ، نرخ آن کشی خودرو باشددر صورتی که هداياي قرعه
 «44جدول شماره »

 ضرایب کشیهدایای قرعه ردیف

 2/1 خودرو ايرانی 1

 8/1 خودرو تحت ليسانس 2

 5/2 خودرو خارجی 3

 .محاسبه خواهد شد 5/2کشی هواپيما و يا سفرهاي خارجی باشد با ضريب در صورتی که هداياي قرعه

کشی  و ضوابط قرعه کشی باشند ملزم به دريافت، تکميل و قبول شرايطصاحبان کاال و خدماتی که متقاضی قرعه :63تبصره
 . هستندکل بازرگانی  اداره

 :های بازرگانی ارتقاء سطح مهندسی پیام در آگهی –23ماده 
 ، موارد راذيل تبليغاتی که طبق جدولهاي آگهی شناسه( کد)به  هاي تبليغاتیآگهیکيفی و مهندسی پيام سطح به منظور ارتقاء 

 .گيردرعايت کرده باشند درصد اضافه پخش تعلق می

 

 «45جدول شماره »
 درصد اضافه پخش موضوع ردیف

 %15 داستانی فرهنگی 1

 %15 داستانی آموزشی 2

و به تصوير کشيدن چند احترام به والدين تحکيم بنيان خانواده  3
 فرزندي و يا به تصوير کشيدن چند نسل از يک خانواده

25% 

 %21 زيستمحيط  4

 %5 چراغ سالمت سازمان غذا و دارو 5

 %21 به مسئوليت اجتماعی صاحبين کاال و خدمات طموضوعات مربو 6

 %21 آگاه سازي درخصوص آسيب هاي اجتماعی 7

 %31 پرداختن به آموزه هاي دينی 8

 %31 توجه به ارزش و باورها ي دينی 9

 %41 (چادر)حجاب برتر استفاده از  11

 %11 هاي شرقی بخصوص ايرانیاستفاده از چهره 11
 %31 اسالمی نمايش سبک زندگی ايرانی، 12
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درصد به باالي بازيگران داراي چهره شرقی بخصوص ايرانی 51چه با بازيگر بيش از دو نفر ،چناني هاگهیآدر کد   :64تبصره

 .گيردتعلق می 23ماده  11باشند بند

فقط از يک بند ماده فوق استفاده توانند میهاي آگهی  شناسه (کد)هر يک از صاحبان کاال و خدمات در هر يک از   :65تبصره
 .نمايند

 :موقعیت آگهی در بسته -24ماده 
 .شود کل بازرگانی صداوسيما تعيين میهاي ورزشی درصد افزايش موقعيت آگهی با توجه به زمان پخش توسط ادارهدر برنامه -الف

 
 «46جدول شماره»

 

 .شوديک آگهی پذيرش میفقط از هر صاحب آگهی  ،هادر صورت تراکم آگهی در بسته -ب
 .شوداز هر شناسه آگهی صرفاً يک آگهی پذيرش میهاي آگهی، ظرفيت در بستهدر صورت تکميل بودن  -ج
 

 
 :زمان سفارش آگهی -25ماده 

( به جز ايام تعطيل)دو روز قبل از پخش  18تحت وب تا ساعت ( آنالين)زمان سفارشات به صورت پذيرش بر خط و هم -الف
 .شودارسال میتوسط شرکت همکار 

 .است یشود از ضابطه فوق مستثنهاي ويژه جداگانه اعالم میکه به واسطه مسابقات ورزشی و برنامه هاي آگهی جديديبسته -ب
 .شود هاي تلويزيونی و راديويی پذيرفته نمی سفارش آگهیخارج از بسته آگهی  -ج

 

 

از اولويت پذيرش و در شرايط مساوي ها و فروش اوراق مشارکت و اوراق قرضه دار مانند نمايشگاههاي زمانآگهی :66تبصره 
 .شوندپخش در يک بسته آگهی برخوردار می

 انند م هاي تصويري خاصی استفاده نماينددر تيزرهاي خود از المان هادر کليه گروه که صاحبان کاال و خدماتدر صورتی
 .يا اولين باکس محاسبه خواهد شدنرخ تيزر به نرخ آخرين  ،نباشدپذير امکانن در داخل باکس درج آ که ......پرچم و

 
 :(و ظرفیت تشویقی شامل قراردادها) هاآگهیحذف و جابجایی  -26ماده 

 .شودمشمول جريمه نمی ،روز کاري قبل از پخش 4حذف آگهی تا  -الف
 .شودجريمه می درصد 11مشمول  ،روز کاري قبل از پخش 3حذف آگهی تا  -ب
 .شودجريمه می درصد 15مشمول  ،روز کاري قبل از پخش 2حذف آگهی تا  -ج

 آخرین ما قبل آخر دوتا مانده به آخر سه تا مانده به آخر چهارمین سومین دومین اولین موقعیت آگهی در بسته

 31 25 21 15 15 21 25 31 درصد افزايش
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جريمه  درصد 31ييد مديرکل بازرگانی و با أبا ت ،در موارد خاصيست و پذير نحذف آگهی يک روز کاري قبل از پخش امکان -د
 .شودانجام می

 .(ظهر 12تا ساعت حداکثر زهاي پنجشنبه رو) استپذير از پخش امکانقبل  اداري ساعتِ 48جابجايی آگهی فقط تا  -ه
 .پذير نيستد امکاننشوهايی که جابجا میآگهیحذف  :67تبصره 

 

صورتحساب معادل طبقه سفارش  ،اگر سفارش در طبقه باالتر پخش شود، هاي مختلفهاي شبکهدر برنامه تغيير در صورت -و
در صورت  .معادل طبقه پخش شده صورتحساب صادر خواهد شد ،تر پخش شوداگر در طبقات پايين .اوليه صادر خواهد شد

 .شودتغيير ساعت پخش برنامه، آگهی با همان طبقه سفارش داده شده محاسبه می
هاي قبل، بين ات بستهـسفارش ،تکرار برنامه مذکور پخش شود...( سريال، فيلم و طنز و)اي ه به جاي پخش برنامهـورتی کـدرص -ز

 .شودنرخ همان طبقه محاسبه می درصدي 21و بعد با کاهش 
رسانی دقيق به صاحبان هاي آگهی و ميزان قابل توجه سفارشات ارسالی، به منظور اطالعنظر به محدود بودن ظرفيت بسته     

 تيزر مربوطدر انتظار بودن فاکتورها به معنی تکميل بودن باکس مورد نظر و آگهی، درج عنوان ليست انتظار در ستون پايانی پيش
 .گيرد در ليست انتظار قرار میچنين در صورت جايگزين نمودن سفارشات، وضعيت جديد آنها نيز هم .براي پخش خواهد بود

  .آگهی مورد تقاضا خواهد بود ينوط به ايجاد ظرفيت خالی در بستهم پخش تيزر مربوط
 

 :آگهیپخش قطع  -27ماده 
قطع پخش اعالم مکتوب  حسب مورد. استپذير مديرکل بازرگانی صدا و سيما امکانآگهی با  دستور کتبی پخش قطع  -الف

 :هاي ذيل ضروري استيا شرکت همکار به جز بند آنبه صاحب آگهی 
کل بازرگانی مختار است هاي مقرر خودداري نمايند، ادارهکه صاحبان کاال و خدمات از انجام تعهدات خود در زماندر صورتی -ب

 از طريق مبادي ذيربط اقدامنسبت به وصول مطالبات خود وي را متوقف نموده و با اجراي تعديالت الزم هاي تبليغاتی پخش آگهی
 .الزم مبذول نمايد

 .پخش مجدد آگهی بالمانع است ،پس از وصول مطالبات معوقه ،در صورتی که قطع آگهی ناشی از بدهی اشخاص باشد -ج
کل بازرگانی نسبت قوقی يا قانونی باشد، ادارههاي حممنوعيتناشی از حبان کاال و خدمات صاقطع پخش آگهی در صورتی که  -د

 .گيري خواهد نمودآن تصميمقطع يا تداوم پخش به 
کل بازرگانی با توجه به حساسيت ويژه رسانه ملی در داخل و خارج از کشور، قطع پخش آگهی در هر زمان مطلقاً در اختيار اداره  

حب آگهی و شرکت همکار با آگاهی از اين موضوع، قبالً حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدي دراين خصوص را از خود است  و صا
 .اندسلب و ساقط نموده

 
 :حسابصورت –28ماده 

درخصوص آن دسته از  .گرددهاي پخش شده به صورت هفتگی تهيه و به صاحبان آگهی ارائه میحساب آگهیصورت     
در اختيار ها حسابصورتوصول به موقع، براي اطالع و پيگيري الزم به منظور د، نشوصورت سه جانبه منعقد میقراردادهايی که به
 .خواهد گرفتقرارشرکت همکار نيز 
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 :تعدیل -29ماده 
مدت قرارداد  ،هاراديويی يا تلويزيونی در تمامی گروهدر صورت عدم پخش کامل تا پايان زمان قرارداد در هر نوع قرارداد      

متناسب با بودجه هزينه شده از زمان پخش، درصد اضافه پخش بودجه ماهانه يا  ،يابد و با کسر امتياز اضافه پخشافزايش نمی
صا حساب نهايی صادر تعديل و مفا ،هاي تشويقی احتمالی به نسبت ميزان پخشساالنه و افزايش بودجه و حضور مستمر و ظرفيت

 .شودمی
 

استفاده نمايند، ... صاحبان کاال و خدماتی که از هرگونه اضافه پخش تشويقی، افزايش بودجه ماهانه و ساالنه وقرارداد  :68تبصره 
 .در صورت عدم پخش کامل تمامی قراردادها، به نسبت پخش هر قرارداد تعديل خواهد شد

 
 :فسخ قرارداد -31ماده 

کل بازرگانی با توجه به مدت باقيمانده قرارداد، با کسر صورت فسخ قرارداد، با اعالم کتبی صاحب آگهی و تاييد ادارهدر      
 .اقدام خواهد شد 29براساس جدول ضوابط و طبق ماده امتيازات متناسب با مبلغ پخش، 

 
 :رتبه بندی شرکتهای تبلیغاتی -31ماده 

هاي تبليغاتی طـرف  ها و کانوناجرايی سازمان با رويکردهاي زير اقدام به رتبه بندي شرکتدرراستاي تحقق اهداف و سياست هاي 
 .قرارداد خود نموده است

مخاطبان رسانه ملـی و ازسـوي ديگـر      منديرضايت افزايش ي راديويی و تلويزيونی که منجر به هاآگهی کيفی و کمی افزايش-1
 .صاحبان کاال و خدمات طرف قرارداد خواهد شد  منديرضايتافزايش 

 .هاي راديويی و تلويزيونیايجاد رقابت سالم ميان صاحبان آگهی با افزايش کمی و کيفی آگهی -2

 .هاهاي تبليغاتی و به تبع آن، تداوم فعاليت آنها و کانونافزايش ميزان سرمايه گذاري شرکت-3
هـا و  ها و شرکت هاي تبليغاتی،با استخراج اطالعات مندرج در فرم هاي ارسالی از سوي آنپس از اعالم اجراي اين طرح به کانون 

دسته بـه شـرح جـدول زيـر      5سال گذشته موجود در اين اداره کل، شرکت ها و کانون ها در  12تطبيق اين اطالعات با مستندات
 :طبقه بندي شده اند

 

 «47جدول شماره »
 آگهی بر حسب گروه صاحب آگهیحداکثر مبلغ قرارداد هرصاحب 

 گروه سه گروه دو گروه يک گروه رتبه بندي
 نامحدود نامحدود نامحدود 1رتبه 
 811.111.111.111 111.111.111.111 211.111.111.111 2رتبه
 361.111.111.111 21.111.111.111 41.111.111.111 3رتبه
 141.111.111.111 11.111.111.111 21.111.111.111 4رتبه
 31.111.111.111 5.111.111.111 11.111.111.111 5رتبه
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از يک  98تواند تا سقف مبلغ تعيين شده در سال هرشرکت تبليغاتی با توجه به جايگاه خود در جدول رتبه بندي، می :69تبصره 
است با رعايت سقف مبلغ حداکثر رتبه هر الزم به ذکر .صاحب آگهی، تسهيم و يا قرارداد سه طرفه منعقد و آگهی پخش نمايد

         5هاي گروه ها و کانونبه عنوان نمونه شرکت.شرکت يا کانون تبليغاتی، از لحاظ تعداد صاحب آگهی محدوديتی وجود ندارد
 .ميليارد ريال تسهيم يا قرارداد منعقد نمايند31حداکثر  3می توانند از هر يک از صاحبان کاال و خدمات گروه 

 
 :کارمزد -32ماده 

که داراي مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشند و از قبل ضوابط و  يهاي تبليغاتی همکارها و کانونبه شرکت -الف
 .گيردتعلق می ، کارمزدبازرگانی را پذيرفته و قرارداد همکاري سال جاري منعقد و مبادله نموده باشندکل  ادارهمقررات 

درصد و 21هاي يک و دو  درصد و در راديو براي گروه17سه  هدرصد و براي گرو15هاي يک و دو  در تلويزيون براي گروهکارمزد  -ب
 .پرداخت خواهد شد، ...(ماليات و –مانند بيمه )پس از کسر کسورات قانونی درصد 22براي گروه سه 

را  لهسا يک امتياز حضور اولين بارِ ،6طبق بند ب ماده ها که صاحبان آگهی آن يهاي تبليغاتی همکارها و کانونبه شرکت –ج 
پس از کسر  و  32عالوه بر بند ب ماده  درصد4پنج ساله  درصد و حضور اولين بار3ِسه ساله  درصد و حضور اولين بار2ِاند، گرفته

 .پرداخت خواهد شدکارمزد محاسبه و ... ماليات و –انند بيمه مکسورات قانونی 
در صورت  ،اندداشتهافزايش بودجه  سومو  دوم  هايگروهدر ها آن که صاحبان آگهی يهمکار هاي تبليغاتیو کانون هابه شرکت  -د

و درصد  3 ،درصدي نسبت به سال گذشته 111درصورت افزايش درصد،  2 ،دي بودجه نسبت به سال گذشتهدرص 51افزايش 
پس از  و 32ب ماده عالوه بر کارمزد بند کارمزد درصد  4 ،سال گذشته درصدي و باالتر  بودجه نسبت به 211درصورت افزايش 

 .گرددپرداخت می ... و  بيمه، ماليات کسر کسورات قانونی 
....( ماليات و–مانند بيمه )پس از کسر کسورات قانونی  تعيين و درصد11کارمزد در قراردادهاي فرهنگی راديويی و تلويزيونی -هـ 

 .پرداخت خواهد شد
 .خواهد بود ن مقدار از ميزان پخش يا وصولینحوه محاسبه کارمزد براساس کمتري -و
کارمزد به حساب بستانکار شرکت  درصد 111 ،شرکت به اتمام برسد ارشاد اسالمیِفرهنگ و چنانچه تاريخ اعتبار مجوز وزارت  -ز

شود و کارمزد متعلقه پرداخت می درصد 51ه، خانمجدد آن وزارتائيديه طی يک مهلت شش ماهه براي ارائه ت. شودمیمنظور 
 .هنگ و ارشاد اسالمی پرداخت خواهدشدوزارت فرمکتوب پس از ارائه مجوز آن صرفاً باقيمانده 

هاي بازاريابی،  داف صاحبان کاال و خدمات در حوزهبازرگانی و تحقق اهو هاي تبليغاتی  جهت ارتقاء سطح کمی و کيفی آگهی به -ح
درصد 61 مجازند حداکثر تا سقفهاي تبليغاتی طرف قرارداد  ها و شرکتکانون ،خالقيترشد و تقويت  بخشی و ايجاد آگاهی ،فروش

 .نمايند خدمات و ه صاحبان کاالتبليغات ب ارائه خدماتکارمزد دريافتی را صرف 
کارمزد متعلقه براساس ميزان  ،به جهت تحقق اهداف بند فوق ،32ماده  «ح»بند سقف مندرج در صورت عدم رعايت  :71 تبصره

يا بندي شرکت  رتبهيک رتبه از  ،بنداين عدم رعايت  چنين به ازاي هر بارشود و هم پخش قرارداد مذکور به نرخ صفر محاسبه می
نزل از يا ت 5که باعث تنزل به رتبه  يکل بازرگانی است و در صورت تکرار با ادارهاين امر تشخيص . کانون تبليغاتی کسر خواهد شد

 .آيد کانون ممانعت بعمل میاز ادامه همکاري شرکت يا به مدت يک سال  ،شود 5رتبه 
 

اسنامه و قانون اداره اس 22که به استناد ماده  استتبصره  71ماده و  32این مجموعه ضوابط شامل 
و  1/4/1383تاریخ  3119/1111شماره های نامههوری اسالمی ایران وآیینوسیمای جمسازمان صدا

 .تنظیم و به تصویب ریاست محترم سازمان رسیده است 5/5/1383تاریخ  1241/3185/2311


