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 مقدمه:
های اصل در راستای سياست 1399بليغات بازرگانی سال تمجموعه ضوابط و مقررات جذب و پذیرش      
با هدف حمایت و بينی شده های پيشهای اقتصاد مقاومتی براساس برآورد ظرفيتو سياست 44

 :زیر، تهيه و تدوین شده است هایحداکثری از کار و سرمایه ایرانی برگرفته از رویکرد
 های اقتصاد مقاومتیمين رشد پویا و بهبود شاخصأت -
 کشوردر اقتصاد حمایت از کارآفرینان و به حداکثر رساندن مشارکت واحدهای توليدی و خدماتی  -
 از توليدکنندگان، صادرکنندگان محصوالت و خدمات ایرانیحمایت  -
 بنيانحمایت از مخترعين و فعاالن دانش -
 های توليدی کشورایجاد رقابت سالم در حوزه -
 توجه جدی به اصالح الگوهای مصرف کاالهای داخلی -
 های سالمت، محيط زیست و ....کمک به ارتقاء سطح فرهنگی و آموزشی در بخش -
 های کاال و خدمات ایرانی در مقایسه با سایر توليدات مشابهدکمک به ارتقاء سطح استاندار -
اهتمام جدی به برند ایرانی و حمایت الزم در این بخش به منظور حضور مستمر برندهای ایرانی که  -

 دارنداثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
 هرچه بيشتر محصوالت ایرانی  منظور معرفیحمایت از اشتغال کارگر ایرانی به -
 ارتقاء سطح فرهنگی پيام -
 
 
 

 کل بازرگانیاداره                                                                                     
 سازمان صدا و سیما                                                                                   

 



4 

 

 

 

 تعاریف

 تبلیغات بازرگانی: -1ماده 
های رادیویی و شبکهدر از طریق طراحی، آماده سازی، توليد و پخش معرفی کاال و خدمات با هدف تجاری که      

نتایج آن موجب معرفی و یا ارتقاء نام و نشان شده و هی، ایجاد عالقه و یا وفاداری در افکار مخاطبين موجب آگاتلویزیونی 
 د.شوتجاری )برند(، فروش و یا افزایش فروش کاال و خدمات صاحبان آگهی 

 

 صاحب آگهی: -2ماده 
د، ضمن پذیرش محصول یا خدمات خو ( که به منظور معرفی کاال واعم از دولتی یا خصوصیاشخاص حقيقی یا حقوقی )     

وسيمای جمهوری و تلویزیونی صدا ییهای رادیواقدام به سفارش و پخش آگهی از شبکه ،کل بازرگانیاصول و ضوابط اداره
 نمایند.اسالمی ایران می

 

 صاحبان آگهی: بندی: گروه1-2
 اپراتورهای تلفن همراه گروه اول:
 الحسنههای قرضو اعتباری و صندوقسسات مالی ؤها و مبانک گروه دوم:

 .درج شده است بندی گروه سومِ صاحبان آگهی()در طبقه 17بعد از ماده که به تفصيل  دو وبه استثنای گروه یک  گروه سوم:

 :دینگ گروه اقتصادی برای گروه سومهل
مطابق قانون  هستند و هامجموعه گروه دارانِصاحبان کاال و خدماتی که سهامو آن دسته از اشخاص حقوقی  درخصوص -

، استبه ثبت رسيده  هاو در ثبت شرکتمتعلق به گروه اصلی )مرکزی( ها آندرصد سهام و سرمایه  50تجارت بيش از 
های خشب های توليدی هرگروه مانندظرفيت سایرگيرد ليکن از آنجا که دول بودجه ماهانه به کل گروه تعلق میـج

 ،گرددباف، کشاورزی، صنعت و خدمات براساس جدول هدفمندی و سایر بندها تعيين می ش دستصنایع دستی و فر
 بود. سقف بودجه هرگروه خواهد، مبنای تسهيم جدول

براساس  توانندمی رند،دا یمتنوعیا خدمات  تآن دسته از صاحبان کاال و خدماتی که هلدینگ نيستند ولی محصوال -
 استفاده کنند.های توليدی و سایر بندها از بقيه ظرفيت ،خود برای هر یک از گروه محصوالتميزان بودجه ارائه شده 

مبنای محاسبه بودجه ماهانه ميزان اعتبار اوليه  ،داز مجموعه هلدینگ خارج شو ،ای بعدهکه گروه مذکور در سالدر صورتی: 1تبصره 
 .استسقف گروه هلدینگ  ،گروه در سال قبل بوده و مالك افزایش بودجه

 

 شرکت همکار و تعهدات: -3ماده
و ضمن قبول تبليغات از وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی باشند  که دارای مجوز رسمیِ ایهای تبليغاتیها و کانونشرکت    

 اقدام به عقد قرارداد همکاری نمایند. ،جمهوری اسالمی یوسيماکل بازرگانی سازمان صداضوابط و مقررات اداره
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-معرفی 99برای سال از صاحب آگهی باید نماید، هر شرکت همکار که برای صاحب آگهی درخواست عقد قرارداد می -الف

 نامه یک ماه خواهد بود(معرفیاعتبار اعتبار از سوی صاحب آگهی، زمان )در صورت عدم قيد مدت  نامه ارائه نماید.
از طریق وزارت باید در صورت لزوم مجوز  يست؛واگذاری امتياز کانون مورد قبول ن یا وکالت برای نقل و انتقال گونههيچ -ب

 فرهنگ و ارشاد اسالمی واگذار شود.

ند یا مين یا تسریع در روأ، ت)اعم از طراحی کمپين تبليغاتیای های معاند ماهوارهمشتری در شبکههرنوع همکاری برای جذب  -ج
ها توسط شرکت و یا کانون تبليغاتی و اعضاء هيئت مدیره شرکت ها(یجاد تسهيالت برای آنها یا افرآیند انتشار در این شبکه

 رداد خواهد شد .طرفه قراجب فسخ یک وممنوع بوده و م

و یا حضور نداشته اندپخش ننمودهآگهی اما از صداوسيما  گذشته قرارداد همکاری داشته های تبليغاتی که سالشرکت -د
 قرارداد همکاری نيز منعقد نمایند. ،زمان با قرارداد پخشهم توانندمی ب آگهیدر سال جدید پس از معرفی صاح ،اند

طبقه مکانيزه صاحبان کاال و خدمات و لزوم ثبت   سومهای تعيين شده برای گروه با توجه به تعدد زیر مجموعه-هـ 
های تبليغاتی ها و شرکتمحتوایی و موضوعی کمک شایانی به آنها خواهد کرد، تمام کانونانتخابی که از نظر مالی، 

طبقه اقدام نمایند تا دقيقا و کامالً با محصول یا خدمت هرهای نسبت به انتخاب دقيق زیر مجموعه موظف هستند
 مورد تبليغ منطبق باشد.

ابی را تایيد خواهد کرد و هيچ گونه مسئوليتی در قبال هرگونه اشتباه کل بازرگانی صرفاً طبقه و زیر مجموعه انتخاداره     
 .داشتنخواهد  احتمالی در این انتخاب

 
 : تعریف قرارداد و شرایط آن:4ماده 
یا  (کل بازرگانی و صاحب آگهیاداره)وب به صورت دوطرفه های مصقرارداد پخش آگهی تعهدی است کتبی که طبق تعرفه     

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

 جمهوری اسالمی را پذیرفته باشند.
 د.نشوکل امور حقوقی تهيه شده، منعقد و مبادله میهایی که از قبل توسط ادارهنمونها طبق تمام قرارداده -ب
، داشته باشدنام تجاری و نمایندگی رسمی یا مالکيت آن را طبق مدارك رسمی هر قرارداد بنام یک صاحب آگهی که  -ج

 شود.میچند صاحب آگهی خودداری ائتالف منعقد خواهد شد و از پذیرش قراردادهای 
ام تعهدات خود خودداری از انجهای مقرر در زمانکل بازرگانی برابر تشخيص ادارهدر صورتی که صاحبان کاال و خدمات  -د

و نسبت به وصول مطالبات خود با اجرای  هدونم ها ممانعتآنهای تبليغاتی از پخش آگهینيز کل مزبور اداره ،نمایند
 .خواهد کردتعدیالت الزم از طریق مبادی ذیربط اقدام 

و  امضاء شده باشدضوابط حاضر  2-1ع بند وسمت موضمقام تشخيص و صاحبان امضای مجاز و ذیباید توسط قرارداد  -ـه
ه و آخرین روزنامه رسمی که در آن حسب مورد ارائه تصویری از اساسنام ،عمومی و خصوصی برای اشخاص حقوقیِ

 الزامی است.اند شدهصاحبان امضای مجاز معرفی 
قبل از پخش معرفی و های همکار خود را متعاقباً تواند شرکت همکار یا شرکتدر قراردادهای دوطرفه صاحب آگهی می -و

 نماید.
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 15 حساب از شرکت همکار قبلی، حداکثر ظرف مدت: تغيير شرکت همکار در قراردادهای سه طرفه با ارائه تسویه 2بصره ت
-کل بازرگانی انجام خواهد شد. قبولی پخش از شرکت همکار جدید بالفاصله صورت میروز از تاریخ اعالم به اداره

کل ادارهبرای تعيين تکليف کارمزد باقی مانده و اقدامات اجرایی،  ،همکار قبلی شرکتِ رت اعتراضِدر صوو پذیرد 
کل بازرگانی قطعی و له رسيدگی خواهد کرد و نظر ادارهالطرفين به مسئی به عنوان حکم و داور مرضیبازرگان

 االجراست.الزم
 .خواهد بودتعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهی کماکان به قوت خود باقی  تمام 2در صورت اجرای تبصره : 3بصره ت

ها طبق این مصوبات مشمول تمام صاحبان کاال و خدماتی که محصوالت آنطبق مصوبات شورای عالی استاندارد، : 4تبصره 
، الزم است قبل از دریافت شناسه پخش آگهی نسبت به است اخذ مجوز استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران

 اخذ این مجوز و ارائه آن اقدام نمایند.
 

 ها:دانواع قراردا -5ماده 
 : و رادیویی تلویزیونی قراردادهای -1-5

صاحبان کاال و خدمات و استفاده حداکثری از ظرفيت ضرایب بودجه  حمایت هرچه بيشتر ازدر سال جاری به منظور      
 شود قراردادها در یک نوع متمرکز می ،ماهانه/ساالنه

 :قرارداد مشارکتی -2-5
-بهو قصد مشارکت  را داشتهالذکر قراردادهای فوقکی از یصاحبان کاال و خدماتی که با تفاهم شبکه مورد نظر بين      

 منعقد خواهد شد. ،های رادیویی و تلویزیونی را داشته باشندحامی مالی برنامهعنوان 
 قرارداد فرهنگی: -3-5
ها و در قالب جدول ذیل ش آگهیهای فرهنگی با رعایت مجموعه ضوابط و مقررات پذیرش و پخقرارداد پخش آگهی -1

 شود.منعقد می
 «1جدول شماره »                                                                                  

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

 .استکل بازرگانی عهده اداره رفرهنگی بودن آگهی ب تشخيص -2
 .بوددوم )عصرگاهی( و سوم )شامگاهی( یکنواخت خواهد  ،اول )صبحگاهی( هایریالی پخش بسته توزیع -3
 .استفقط به صورت نقدی  این قراردادهادر نحوه پرداخت  -4

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

 24صبحگاهی، عصرگاهی، شامگاهی ) 1
 ساعته(

90 900 

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

 400 80 (12-24عصرگاهی، شامگاهی )ساعت  3

 300 75 (19-24شامگاهی )ساعت  4
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کل بازرگانی تعيين و سفارش توسط های ارائه شده از سوی ادارهرفيتهای تلویزیونی و رادیویی براساس ظزمان و شبکه -5
 گيرد.ت میصور یصاحبان کاال و خدمات و یا شرکت تبليغات

 های سینمایی:قرارداد محتوایی ارزشی و دینی کتاب و فیلم -4-5
 -خانواده -انقالب اسالمی -های ارزشی مانند دفاع مقدستوليدات محتوایی ارزشی و دینی شامل: کتاب و فيلم گروه اول:

 ؛کودك و...
 شود.سایر توليدات محتوایی فيلم و کتاب را مشمول می گروه دوم:

ها در قالب جدول ذیل پخش آگهیعقد قراردادهای ارزشی و دینی دو گروه با رعایت مجموعه ضوابط و مقررات پذیرش و -1
 .است

 «2جدول شماره »

 

 

 گيرد.تعلق نمی کارمزدگونه قراردادها این به -2
 .است فقط به صورت نقدی  این قراردادهانحوه پرداخت  -3
کل بازرگانی تعيين و سفارش توسط های ارائه شده از سوی ادارهرفيتهای تلویزیونی و رادیویی براساس ظزمان و شبکه -4

 گيرد.صورت می یصاحبان کاال و خدمات و یا شرکت تبليغات
 
 
 
 
 

 قراردادها: انواع امتیازهای تشویقی -6ماده 
 اضافه پخش تسریع: -الف
و به منظور تشویق صاحبان کاال و  شودآغاز می 10/11/1398از تاریخ  1399قراردادهای جدید پخش برای سال انعقاد      

های صاحبان کاال و خدمات امتياز پخش تسریع ریزی دقيق در تنظيم و انعقاد قرارداد به تفکيک گروهخدمات به برنامه
اسناد مالی آن نيز در تاریخ مقرر  بایدواهد گرفت. مالك حفظ اضافه پخش تسریع فقط اخذ قرارداد نيست بلکه تعلق خ

 .ه باشدتسليم امور مالی بازرگانی صدا و سيما شد 3شماره طبق جدول 

 شود:های زیر منعقد که در تاریخگیرد تعلق میقراردادهایی به و سوم اضافه پخش تسریع در گروه اول و دوم 

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

 150 30/11/1398تا  10/11/1398از  1

 50 27/12/1398تا  01/12/1398از 2

 اضافه پخشدرصد درصد تخفیف ریالی گروه ردیف

 4900 98 گروه اول 1

 1900 95 گروه دوم 2
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 25 31/1/1399تا  28/12/1398از  3

 
 

 امتیاز حضور اولین بار: -ب
اقدام به انعقاد  ،به صاحبان کاالها و خدماتی که برای اولين بار پس از ارائه ثبت آرم تجاری ،برای حمایت از کارآفرینی     

اضافه  1399متناسب با مدت زمان عدم حضور، به هر تعداد قرارداد منعقده در طول سال  ،نمایندآگهی قرارداد پخش 
 گيرد. پخش تشویقی تعلق می

 
 «4جدول شماره »

 و تلویزیونی در صد اضافه پخش رادیویی
 درصد اضافه پخش تلویزیونی ورادیویی شرح ردیف

 100 29/12/1398تا 1/1/1398 اولين بار بعد از یک سال عدم حضور 1

 200 29/12/1398تا 1/1/1396 اولين بار بعد از سه سال عدم حضور 2

 300 29/12/1398تا  1/1/1394 اولين بار بعد از پنج سال عدم حضور 3

 

ایجاد گری و کميت باعث رونق اقتصادی و کاهش امر واسطه و نام و نشان تجاری )برند( ضمن افزایش کيفيت: 5تبصره 
های لذا رسانه ملی به منظور ارتقاء شاخص ؛نات اقتصادی خواهد شداخصوص در نوسبه ،تعادل قيمت در بازار

محصوالت قبلی خدماتی که عالوه بر  از صاحبان کاال و نسبت به تقویت آن دسته ، در پخش تبليغاتالذکرفوق
متناسب با مدت زمان عدم حضور، براساس  ،محصوالت و خدمات نمایند جدیدی از طبقهخود اقدام به توليد 

 .دهداختصاص میاضافه پخش  یها درصدبه هر یک از شناسه آگهی( 4جدول شماره )
و هرگونه تغييری در نام صاحب  استشاخص تشخيص حضور اولين بار، نام و نشان تجاری )برند( کاال یا خدمات  :6تبصره 

مشمول اعطای این امتياز نخواهد بود و به هر  ،هاها و نمایندگی یا استانها و قسمتآگهی یا شرکت و معاونت
 شود.امتياز حضور اولين بار اعطاء می باریکفقط صاحب آگهی 

، اندکردهاولين حضور خود در رسانه ملی را تجربه  1398طی سه ماهه آخر سال به صاحبان کاال و خدماتی که  :7 بصرهت
 گيرد.اضافه پخش تشویقی تعلق میبه حضور اولين بار یا افزایش بودجه،  به انتخاب صاحب کاال و خدمات

 

 اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش افزوده: -7ماده 
اضافه پخش تشویقی درصد  10صاحبان کاال و خدمات  به تمام ،افزودهمنظور اجرای قانون پرداخت ماليات بر ارزشبه     

 شود.اعطاء می
 

های هوشمندانه سیاستی کشور در راستای اجرای هدفمند و های تولیدی و خدماتتسهیالت بخش -8ماده 
 و نیز اقتصاد مقاومتی: 44اصل 
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عالوه بر  ،دهندگان خدمات و کمک به توسعه اقتصادی کشورحداکثری از توليدکنندگان داخلی و ارائهبه منظور حمایت       
 شود.اعطاء میبه محصوالت نيز به شرح زیر  ایاضافه پخش تشویقیسایر امتيازات، 

 « 5 جدول شماره»

 درصد اضافه پخش شرح ردیف

 300 خدمات گردشگری رفاهی و اقامتی 1
 200 مانند: شير، پنير، ماست و...لبنيات  2

 200 صنایع دستی و فرش دست باف 3

 200 محصوالت دانش بنيان 4

 200 کيف، کفش، پوشاك و محصوالت سراجی  5
 150 صنعت 6

 120 محصوالت کشاورزی و دامی توليد داخل 7
 

 تسهیالت حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان خدمات برتر: -9ماده 
در راستای اصالح الگوی مصرف، با هدف کاهش مصرف که حمایت از آن دسته از صاحبان کاال و خدمات منظور به      

های دو و سه پس از ارائه مدارك مثبته اضافه به گروه ،نمایند و ترغيب توليدکنندگان داخلیانرژی در جامعه اقدام می
 شود.اعطاء میبه شرح ذیل  یپخش

 «6جدول شماره »

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی: -10ماده 
سابقه تبليغات های رادیو یا تلویزیون که در هریک از رسانههای دو و سه برای حمایت از صاحبان کاال و خدمات گروه     

  جدول زیر اعطاء خواهد شد.به شرح  یاضافه پخشعالوه بر سایر امتيازات،  ،اندداشته
 را حفظ کرده  1398بودجه سال  درصد جدول و اگر100 گر مشمول تسهيالت تشویقی افزایش بودجه شده باشدا

 گيرد. جدول ذیل تعلق می درصد 20درصد و اگر کاهش بودجه داشته باشند  50باشند 

 درصد اضافه پخش شرح ردیف

 30 و باالتر Aارتقاء شاخص مصرف انرژی به سطح  1

 30 صاحبان کاال و خدمات برتر از لحاظ صادارات 2

 30 صاحبان کاال و خدمات برتر از لحاظ توليد 3

 30 صاحبان کاال و خدمات از لحاظ ثبت اختراع 4

 30 صاحبان کاال و خدمات از لحاظ دانش بنيان 5

 30 ها و خودروهای برقیجدید از جمله انرژی خورشيدی موتور سيکلتآوری فن 6

 30 باشند 1398تا  1393صاحبان کاال و خدماتی که کارآفرین برتر طی سال  7

 30 رعایت حقوق مصرف کننده مورد تایيد سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده 8
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 «7جدول شماره »
 اضافه پخش سالهای حضور ردیف

 110 سالهیک 1

 200 دوساله 2

 250 سالهسه 3

 300 چهارساله 4

 350 سالهپنج 5

 
 ضافه می شود .به جدول فوق ابه ازاء هر سال درصد اضافه پخش 20 ، سال 5حضور مستمر بيش از  درصورت : 8تبصره 
 .استميزان پخش  و تعدیل در هر رسانه  ،98افزایش بودجه سال مالك تعيين  :9 تبصره

اند تعدیل نموده به هر دليلی بودجه خود را کسر و یا 97برای صاحبان کاال و خدمات تحت ليسانس که در سال :  10تبصره 
است. در صورتی که بودجه  97مالك استفاده از این بند افزایش بودجه نسبت به مبلغ قبل از کسر بودجه سال 

 .است. 98باشد، مالك عمل بودجه سال  97ی قبل از کسر یا تعدیل سال بيش از بودجه 98سال 
-های لوازم آرایشی، بهداشتی توليد میدر حوزه 98و  97های صاحبان کاال و خدمات تحت ليسانسی که در سال :11تبصره 

ميليارد ریال نباشد، باید  1000ها کمتر از و مشروط بر آنکه بودجه ساالنه آن 11کنند، با رعایت تبصره شماره 
 50درصدی برخوردار باشند و در صنف لوازم سلولزی این رشد باید حداقل 70از رشد بودجه ساالنه حداقل 

باشد، مالك عمل  97ی قبل از کسر یا تعدیل سال بيش از بودجه 98ر صورتی که بودجه سال د. درصد باشد
 .مالك است 97صورت، بودجه سال و در غير این  98بودجه سال 

 
 

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

 
 )ارقام به ميليون ریال( « 8جدول شماره »

                                 

 
 

 
 

 )ارقام به ميليون ریال( « 9جدول شماره 

 ردیف

  98افزایش بودجه تلویزیونی نسبت به سال  99بودجه سال 
  1.500.000 2.000.000 2.500.000 

میزان بودجه  ردیف
 ساالنه

 جدول اضافه  پخش بودجه ساالنه تلویزیونی
 جمع پخش درصد اضافه پخش

1 1.500.000 500 9.000.000 

2 2.000.000 1200 26.000.000 

3 2.500.000 2500 65.000.000 
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 درصد اضافه پخش  98بودجه سال 
1 1،000،000 80 400 550 
2 1،500،000 0 120 450 

 به ميليون ریال( )ارقام « 10جدول شماره »

 

 
 

 
 )ارقام به ميليون ریال( « 11جدول شماره »

 ردیف

  98افزایش بودجه رادیویی نسبت به سال  99بودجه سال 
  150.000 200،000 300.000 

 درصد اضافه پخش  98بودجه سال 
1 100،000 100 400 550 

 

و  درصد 10ميليارد ریال  50های ساالنه باالتر از سقف جدول در تلویزیون به ازای هر برای بودجه اولدر گروه  :12بصره ت
 خواهد شد.اضافه پخش داده درصد  20ميليارد ریال  10در رادیو به ازای هر 

 گروه دوم:  -ب
 )ارقام به میلیون ریال( « 12جدول شماره»

 
                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 )ارقام به میلیون ریال(« 13جدول شماره »

یف
رد

 

   تلویزیونی 98به سال  افزایش بودجه نسبت 99بودجه سال 

  100،000 200،000 300،000 400،000 480،000 600،000 800،000 

 جدول اضافه  پخش بودجه ساالنه رادیویی میزان بودجه ساالنه ردیف
 جمع پخش درصد اضافه پخش

1 150.000 270 444.000 

2 200.000 600 1.400,000 

3 300.000 1000 2.750,000 

 جدول اضافه پخش بودجه ساالنه تلویزیونی میزان بودجه ساالنه ردیف
 جمع پخش درصد اضافه پخش

1 100.000 220 320.000 

2 0.00020  300 800.000 

3 300.000 380 1.440.000 

4 0.00040  400 2.000.000 

5 0.00084  500 0.00082.8  

6 0.00060  600 4.200.000 

7 800.000 1200 10.400.000 
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بودجه  
 98سال

   درصد اضافه پخش

1 100،000 0 100 200 
        

2 180،000 0 50 120 220 

   3 300،000 0 0 0 001  180 220 

 4 350،000 0 0 0 50 80 180 

 5 400،000 0 0 0 0 50 120 220 

6 480،000 0 0 0 0 0 120 300 

 

 برای عقد قراردادهای تلویزیونی: دوم جدول تشویقی گروه 
توانند تا میطبق جدول ذیل  صاحبان آگهی این گروه مشروط به استفاده از جدول افزایش بودجه نسبت به سال قبل     

 از تسهيالت تشویقی رایگان استفاده نمایند. 1399 پایان بهمن ماه

 «14جدول شماره »

 میزان ثانیه 1398درصد افزایش بودجه نسبت به سال ردیف

1 30 1000 

2 40 1200 

3 50 1400 

4 70 1600 

5 100 2000 

6 200 2200 

7 300 3000 

 
مشروط به اینکه مبلغ قرارداد آنها در درصد رشد داشته باشند 100که بيش از دوم  : صاحبان کاال و خدمات گروه13تبصره

صورت در غيراین خواهند بود؛مشمول استفاده از جدول فوق الذکر  ،ميليارد ریال نباشد 150تلویزیون کمتر از 
 خواهند شد.درصد جدول فوق الذکر 20مشمول  ،باشد 13چه رشد بودجه طبق جدول شماره چنان

درصد جدول فوق  50باید  اندشده 14تسهيالت تشویقی جدول شماره که مشمول  دومصاحبان آگهی گروه  :14تبصره
 پخش نمایند.رایگان در رادیو آگهی را آن درصد  50الذکر را در تلویزیون و 

 .استپخش قابل اضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد  :15تبصره 
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با همان شرکت تبليغاتی  نيز باید پخش تشویقی اعطایی ،چه پخش اصلی با یک شرکت تبليغاتی باشدچنان : 16تبصره
 تسهيم رایگان بالمانع است( ،)در صورت اعالم عدم طلب کارمزد توسط شرکت  تبليغاتیانجام شود 

  تعلق خواهد گرفت .پس از اتمام قرارداد ظرفيت تشویقی  وبوده این طرح مشمول قراردادهای کاهش بودجه ن : 17تبصره 
 

 درتلویزیون دومضریب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشویقی گروه  «15شماره جدول»
 

 
 

 

پخش  1399بخواهند تسهيالت تشویقی رایگان را در دی و بهمن ماه سال  دومکه صاحبان آگهی گروه در صورتی: 18تبصره
       شود.طبق جدول ذیل محاسبه می ،نمایند

 درتلویزیون دومضریب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشویقی گروه  «16شماره جدول»

 

 

 

 

 

 :رادیوییجدول تشویقی گروه دوم برای عقد قراردادهای 
 (ميليون ریالارقام به ) «17جدول شماره »

 

                        

 
 
 
 
 

 

 
 

 درصد اضافه زمان پخش ردیف

 120 صبحگاهی 1

 80 عصرگاهی 2

 60 شامگاهی 3

 درصد اضافه زمان پخش ردیف

 90 صبحگاهی 1

 50 عصرگاهی 2

 40 شامگاهی 3

 میزان بودجه ساالنه ردیف
 جدول اضافه  پخش بودجه ساالنه  رادیویی

 جمع پخش درصد اضافه پخش 

1 20.000 150 50.000 

2 30.000 240 102.000 

3 50.000 500 300.000 

4 70.000 650 525.000 

5 90.000 1500 1.440.000 
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 )ارقام به ميليون ریال( « 18جدول شماره »

 
 
 
 
 
 
 

 
به در رادیو درصد و  10ميليارد ریال  15در تلویزیون به ازای هر  ساالنه،و افزون بر سقف جدول  گروه دوم برای :19تبصره 

 شود.اضافه پخش تشویقی اعطاء میدرصد  30ميليارد ریال،  5هر ازای 

در صورتی که پخش کمتر از و بلغ قرارداد و پخش خواهد بود مالك افزایش بودجه، مقایسه بين م هادر کليه گروه: 20تبصره 
 مالك محاسبه، ميزان پخش پس از اجرای تعدیالت الزم خواهد بود. ،ميزان قرارداد باشد

 
توانند تا پایان بهمن ماه می ،گروه مشروط به استفاده از جدول افزایش بودجه نسبت به سال قبلاین صاحبان آگهی      

 جدول ذیل از تسهيالت تشویقی رایگان استفاده نمایند.طبق  1399سال 

 « 19جدول شماره »

 

 

 

 

 
 

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

چه پخش اصلی با یک شرکت تبليغاتی باشد، پخش تشویقی اعطایی نيز باید با همان شرکت تبليغاتی چنان : 22بصرهت
 (در صورت اعالم عدم طلب کارمزد توسط شرکت  تبليغاتی، تسهيم رایگان بالمانع استانجام شود )

      99بودجه سال  ردیف
 

 98بودجه سال  

 رادیویی 98افزایش بودجه نسبت به سال 

20,000 30,000 50,000 70,000 90,000 

 درصد اضافه پخش

1 15.000 30 300 500 

  2 25.000 0 100 350 800 

 3 42.000 0 0 200 500 1500 

4 56.000 0 0 0 200 1200 

 میزان ثانیه 1398درصدافزایش بودجه نسبت به سال ردیف

1 15 1000 

2 25 1200 

3 50 1800 

4 80 2000 
5 125 2500 
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تعلق خواهد پس از اتمام قرارداد ظرفيت تشویقی  وشود این طرح مشمول قراردادهای کاهش بودجه نمی : 23تبصره 
 . گرفت

 
 رادیو درگروه دوم ضریب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشویقی  «20شماره جدول»

 

 

 

 

 1399بخواهند تسهيالت تشویقی رایگان را در دی و بهمن ماه سال  دومکه صاحبان آگهی گروه در صورتی :24تبصره
       شود.طبق جدول ذیل محاسبه می ،نمایندپخش 

  به تلویزیون قابل انتقال نيست.تسهيالت تشویقی از رادیو 

 رادیو رد گروه دومضریب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشویقی  «21شماره جدول»

 

 

 
 

 :سومگروه  -ج

 جداول زیر ارائه شده است. سومهای تولیدی و خدماتی گروه در راستای ادامه حمایت ویژه از بخش 
 (ارقام به ميليون ریال)«  22دول شمارهج»

 درصد اضافه زمان پخش ردیف

 50 صبحگاهی 1

 70 عصرگاهی 2

 60 شامگاهی 3

 درصد اضافه زمان پخش ردیف

 30 صبحگاهی 1

 50 عصرگاهی 2

 40 شامگاهی 3

 پخش بودجه ماهانه تلویزیونیجدول اضافه  میزان بودجه ماهانه ردیف
 جمع پخش درصد اضافه پخش

1 500 40 700 

2 900 80 1.620 

3 1.500 120 3.300 

4 2.500 160 6.500 

5 4.100 200 12.300 

6 6.000 287 23.220 

7 9.000 370 42.300 

8 14.500 450 79.750 
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 « 23جدول شماره »
 

 
 
 

 

 

 

 
 

تلویزیون  در یریال اردميلي 5داقل و پخش قرارداد حمنوط به عقد  1399استفاده از ضریب افزایش بودجه در سال  :25تبصره
 است. 1398در سال رادیو  ریالی در اردميلي 1 و

یا باید کامل  1398خدمات در سال  قراردادهای صاحبان کاال و ،1399برای عملياتی کردن افزایش بودجه سال  :26تبصره
 اشد.شده ب شده باشد یا تمام مبلغ آن وصولپخش 

 (ارقام به ميليون ریال)« 24جدول شماره »

9 19.500 530 122.850 

10 30.000 600 210.000 

11 46.000 750 391.000 

 تلویزیونی 98اضافه پخش افزایش بودجه نسبت به سال  ردیف

 درصد اضافه پخش تشویقی درصد افزایش نسبت به سال قبل

1 15 50 

2 25 75 

3 60 150 

4 90 180 

5 150 270 

6 210 320 

7 310 400 

8 410 500 

9 550 700 

 جدول اضافه پخش بودجه ماهانه رادیویی میزان بودجه ماهانه ردیف
 جمع پخش درصد اضافه پخش
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 « 25جدول شماره »
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 درصد 40ميليارد ریال  15در تلویزیون به ازای هر  ،از سقف جدول ماهانه های باالتربرای بودجه  در گروه سوم :27تبصره 
 شود.اضافه پخش تشویقی اعطاء میدرصد  50ميليارد ریال  سههر به ازای و در رادیو 

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

1 300 100 600 

2 600 170 1.620 

3 900 240 3.060 

4 1800 370 8.460 

5 3200 500 19.200 

6 4800 700 38.400 

7 6500 1000 71.500 

8 9000 1500 144.000 

 رادیویی 98اضافه پخش افزایش بودجه نسبت به سال  ردیف

 درصد اضافه پخش تشویقی درصد افزایش نسبت به سال قبل

1 15 50 

2 25 90 

3 45 170 

4 70 200 

5 90 270 

6 150 340 

7 310 500 

8 400 650 

9 550 850 
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خدمات که در عرصه  و به منظور توسعه بازار و ایجاد توليد، توزیع و فروش برای حضور حداکثری توليدکنندگان کاال     
 شود:ذیل حضور دارند قرارداد منعقد می

 باشند. یا برند محصول نهایی 10حداقل توليدکننده  -1

 محصوالت نهایی با مشخصات زیر:های پخش شرکت -2

 دارناوگان حمل و نقل سبک و سنگين اعم از وانت،کاميونت ،کاميون ساده و یا یخچال  70تعداد حداقل   -1-2
 نيروی انسانی دارای تایيد پرداخت بيمه ازسازمان تامين اجتماعینفر  500تعداد حداقل   -2-2     
 ای و سراسریمنطقه دفتر نمایندگی در سطح کشور بصورت استانی، 15تعداد حداقل   -3-2     
 عامل توزیع در سطح فروشگاه کوچک و متوسط کشور)عامل غيرتکراری( 3500تعداد حداقل   -4-2     
 مترمربع انبار مرکزی جهت توزیع کاال در شهرهای مختلف  15000انبار حدود  5تعداد حداقل   -5-2     
 معدن و تجارت و کد عضویت شرکت یا تامين کننده در سيستم ایران کد ،الزم از وزارت صنعتمجوز  -6-2     

  شعبه در سطح کشور با نام و نشان تجاری معين داشته باشند. 200توزیع کاال که حداقل ای زنجيره فروشگاه-3
ویژگی از سه ویژگی فوق الذکر را داشته باشند و درخواست همکاری با  2دسته از صاحبان کاال و خدمات که حداقل آن     

1(SME بنگاه کوچک و متوسط که طی سال های )قرارداد ریالی  کل بازرگانی فاقد همکاری و عقدبا اداره 98-97-96-95
  چک و متوسط از قبيل:های کوهای بنگاهتن ویژگیاند با در نظرگرفبوده

 زایی سریعاشتغال -

 کارآفرینی -

 نوآوری و خالقيت -

  پذیری بيشترانعطاف -

در نهایت ایجاد ارزش افزوده برای بنگاه مذکور و ایجاد اثرات اقتصادی احتمالی در سطح کشور و افزایش باورهای      
 ارتقاء سطح خودباوری و خوداتکایی برای یک دوره سه ساله همکاری نمایند. وعمومی جامعه نسبت به توان توليد کشور 

مستثنی  مشروط به نبودن قرارداد ریالی از این امر 98 و 97های شتغال سالا استفاده از ظرفيت طرح حمایت از :28 تبصره
تأیيد معاون منابع مالی و سرمایه کل بازرگانی و عقد قرارداد و استفاده از ظرفيت مذکور با پيشنهاد اداره است.

آن را به  از قرارداد و یا امتيازات متعلق یا بخشی طرف دوم قرارداد تمامدر صورتيکه  گردد.انسانی عملياتی می
این قرارداد فسخ و به غير واگذار نماید، های توليدی، توزیعی و فروشگاهی خود تحت هر عنوانی خارج از ظرفيت

 ی محاسبه و اعمال خواهد شد.های عادمطابق تعرفه

  مجموع امتيازات قراردادهای هلدینگی اعم از درصد 25و  24، 23، 22، 7، 6 5، ،4، 3با عنایت به جداول شماره ،
 ماهه، بيش از ميزان مندرج در جدول زیر نخواهد بود:  36از فروش یا اقساط 

 

 (ارقام به ميليون ریال) « 26جدول شماره »

                                                           

1-SME=small and medium sized enterprises    
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 ندکنپخش آگهی درصد کل بودجه را در صدا 10درصورتيکه حداقل ، صاحبان کاال و خدمات مشمول طرح فوق 
 استفاده کنند. 26از ظرفيت جدول شماره توانند در ردیف مورد درخواست می

 امکان استفاده از  ،ميليارد ریال 10.320به ازای پخش هر  26مشمول جدول شماره  صاحبان کاال و خدمات
 .خواهند داشترادیویی  %50تلویزیونی و  %50ثانيه آگهی رایگان را به ترتيب  10.000

 ثانيه خواهد بود. 15ثانيه، مالك محاسبه همان  15های کمتر از درخصوص آگهی 
 سهيالت تشویقی از رادیو به تلویزیون قابل انتقال نيست.ت 
 کاالهای توليد ایران است. این تسهيالت فقط مشمول 

 در تلویزیون3ضریب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشویقی گروه  «27جدول شماره»

 
 
 

 
 1399ماه سال که صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهيالت تشویقی رایگان را در دی و بهمن در صورتی :29 تبصره

                                 شود.پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می
 در تلویزیون3ضریب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشویقی گروه  «28جدول شماره »

 

 
 
 

 

 در رادیو3آگهی تسهيالت تشویقی گروه  ضریب زمانی پخش« 29جدول شماره »

 جدول اضافه پخش بودجه سه ساله سه ساله میزان بودجه ردیف
 جمع پخش درصد اضافه پخش

1 00.0000.1  2200 23.000.000 

2 1.250.000 2700 35.000.000 

3 1.500.000 3100 48.000.000 

4 2.500.000 5000 127.500.000 

5 3.500.000 5500 196.000.000 

6 6.000.000 6000 366.000.000 

7 10.000.000 10.000 1.010.000.000 

 درصد اضافه زمان پخش ردیف

 120 صبحگاهی 1

 80 عصرگاهی 2

 60 شامگاهی 3

 درصد اضافه زمان پخش ردیف

 90 صبحگاهی 1

 50 عصرگاهی 2

 40 شامگاهی 3
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 1399که صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهيالت تشویقی رایگان را در دی و بهمن ماه سال در صورتی :30تبصره
                               شود.پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می

 دررادیو3ضریب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشویقی گروه  «30جدول شماره»

 

 
 
 

 
 

 هاافزایش بودجه گروه -هـ 
پخش خواهد بود و در صورتی که پخش کمتر از ميزان مالك افزایش بودجه، مقایسه بين مبلغ قرارداد و  هادر کليه گروه

 قرارداد باشد، مالك محاسبه، ميزان پخش پس از اجرای تعدیالت الزم خواهد بود.
 

ها متعلق به بخش سهام آن %51که بیش از  گروه سوم داخلیتسهیالت تشویقی حمایت از اشتغال -12ماده 
 :خصوصی است

در توليد  .های اجتماعی و توليد ملی استفرصت بسيار مغتنمی برای حمایت و تقویت از سرمایه حمایت از کاالی ایرانی     
-نيروی کار شریف زیرا به منابع انسانی صورت گيردهم ای یژهباید توجه خاص و و ،ملی عالوه بر توجه به منابع اقتصادی

بدون حضور نيروی انسانی  و هيچ عامل دیگری استترین عامل بين عوامل گوناگون توليد ترین و با ارزشمهم ،ترین
است چرا حيات بالقوه توليد متضمن توجه جدی به نيروی کار  .اهداف توليد را محقق نخواهد کرد ،نوآور خالق و متخصص،

نتيجه که رساندمیقابل قبولی سطح نيز به توان توليد کشور را ، رشد جوامعوه بر عال ایحرفه نيروی انسانی با انگيزه وکه 
 . است پيروزی و سرافرازی کشور آن اقتدار،

حمایت از کاالی  ، درترین عاملمهماین گذاری بر پایه با سياست 1398و  1397و 1396های رسانه ملی طی سال     
صاحبان  نماید.بسته حمایتی ذیل را اعالم می 1399در سال  ،های مذکورادامه سياست درو نموده آفرینی نقشایرانی 

که طی ند درصورتیهستکه توليد کننده محصول نهایی برای مصرف کننده نهایی  (11ماده  د بندبه استثناء )گروه سوم  یکاال
باشند، ریال به کارکنان خود دستمزد و یا حقوق و مزایا پرداخت نموده  میلیارد 200حداکثر تا سقف  )سال پایه(1398سال

حداکثر تا خود و های توانند برابر پرداختمیشوند و مشمول این طرح میا ارائه فهرست و تایيد سازمان تامين اجتماعی ب
  رایگان( استفاده نمایند. %100) تعرفه به نرخ صفرریالاز از قرارداد،  میلیارد ریال 200سقف 

 درصد اضافه زمان پخش ردیف

 50 صبحگاهی 1

 70 عصرگاهی 2

 60 شامگاهی 3

 درصد اضافه زمان پخش ردیف

 30 صبحگاهی 1

 50 عصرگاهی 2

 40 شامگاهی 3
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اند، با از تسهيالت تشویقی استفاده نموده 1398سال  که در 12های اقتصادی مشمول ماده آن دسته از بنگاه :31تبصره 
درصد دستمزد یا حقوق و مزایای پرداختی به  50و احتساب  1399های ذیربط در سال و تبصره 12رعایت ماده 

 ميليارد ریال مشمول استفاده از ظرفيت مذکور خواهند بود؛  100حداکثر تا کارکنان خود، 
از  98مبنای محاسبه برای آن دسته از صاحبان کاال و خدمات مشمول استفاده از تسهيالت تشویقی که در سال  :32تبصره 

اد، ميزان پرداخت حقوق و مزایا و دستمزد از ماه بعد از استفاده از تسهيالت تشویقی این طرح استفاده نموده
 است.  98سال 

(، ظرفيت تشویقی حمایت از رونق توليد برای کل 11ای هلدینگی )ماده هبرای گروه 12در بسته حمایتی ماده : 33تبصره 
های وابسته به گروه برای استفاده از این ظرفيت تشویقی ميليارد ریال طبق تعرفه است. شرکت 200هلدینگ 

د توانکل بازرگانی میرهامکلف هستند وضعيت سهام خود را قبل از انعقاد قرارداد مشخص و ارائه نمایند. اد
 براساس درخواست کتبی گروه، ظرفيت تشویقی را بين هریک از اعضای آن توزیع نماید.

استفاده نماید و بعدا مشخص شود جزء گروه هلدینگ بوده، مازاد  32چه شرکتی از ظرفيت تشویقی تبصرهچنان :34تبصره 
 پخش گروه تعرفه مصرفی طبق مقررات مجموعه ضوابط محاسبه و اخذ خواهد شد.

ساله مورد تأیيد سازمان قرارداد، ارائه ليست حقوق و مزایای پرداختی یک تعرفه مبنای محاسبه و تعيين مبلغ:  35 تبصره
 .تأمين اجتماعی منتهی به دوره زمانی پخش تبليغات است

 .شودتقسيم میرادیویی  % 50تلویزیونی و  %50طبق تعرفه تبليغات رایگان به صورت  : مبلغ 36 تبصره
افزایش داشته  %50(، 98که پرداخت حقوق و مزایای پرسنل صاحب آگهی نسبت به سال پایه )در صورتی : 37 تبصره

 افزایش خواهد یافت. %50منعقده نيز  قرارداد تعرفه مبلغ باشد،
رایگان بودن مشمولين طرح مذکور با توجه به  به جهت رعایت حقوق مخاطبين و مصرف کنندگان کاالی ایرانی، :38 تبصره

تهيه و رعایت مسائل کيفی و کمی و مطابق با ضوابط پخش سازمان صدا و سيما  خود راهای طرح موظفند آگهی
 مایند.ارائه ن

اتمام پخش  درصورت  و ميليارد ریالی 1000های دولتی مشروط به عقد قرارداد حداقل خودروسازان و بيمه :39 تبصره
 تسهيالت خواهند بود.ل استفاده از این موشمقرارداد، 

 .يستتسهيالت تشویقی از رادیو به تلویزیون قابل انتقال ن :40 تبصره
 ایران است. در : این تسهيالت فقط مشمول کاالهای توليد41 تبصره
کل بازرگانی قرارداد آگهی تلویزیونی )ریالی( منعقد و پخش صاحبان آگهی مشمول این طرح که با ادارهبه  : 42تبصره

متناسب با مبلغ  ،باشند 1398اولين حضور یا افزایش بودجه نسبت به سال مشمول  مشروط بر آنکه ،نمایند
)به استثناء قراردادهای  گرددطبق جدول ذیل تسهيالت تشویقی اعطاء میالذکر عالوه بر مبلغ فوققرارداد، 

 .هلدینگی(
 
 
 

 )ارقام به ریال(                                                      «31جدول شماره»
 درصد افزایشدرصد افزایش نسبت به  تا مبلغ از مبلغ ردیف
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 سال قبل
1 1.500.000.000 10.000.000.000 70 5 
2 10.000.000.001 30.000.000.000 50 10 
3 30.000.000.001 80.000.000.000 40 15 
4 80.000.000.001 200.000.000.000 30 20 
 30 20 به باال 200.000.000.001 5

 
 

 :تسهیالت تشویقی برای برند ملی  – 13ماده 
شناسایی  «برند ملی»از سوی سازمان توسعه تجارت، به عنوان  1399 و1398 هایصاحبان کاال و خدماتی که در سال     

 ای برخودار خواهند شد. ثانيه 1000از تسهيالت تشویقی رایگان  1399تا پایان بهمن ماه شوند، 
 درصد در رادیو است. 50درصد در تلویزیون و  50بندی تسهيالت تشویقی براساس نحوه تقسيم 

 ثانيه است. 15همان ثانيه،  15کمتر از های مالك محاسبه آگهی 

 

 ضریب زمانی پخش تسهيالت تشویقی تلویزیونی برند ملی «32جدول شماره»
 
 
 
 

 1399صاحبان آگهی بخواهند تسهيالت تشویقی رایگان را در دی و بهمن ماه سال این گروه از که در صورتی :43تبصره
          شود.پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می

 ملی ضریب زمانی پخش تسهيالت تشویقی تلویزیونی برند« 33جدول شماره»

 
 

 
 
 

 ضریب زمانی پخش تسهيالت تشویقی رادیویی برند ملی «34جدول شماره»
 
 
 
 

 درصد اضافه زمان پخش ردیف

 120 صبحگاهی 1

 80 عصرگاهی 2

 60 شامگاهی 3

 درصد اضافه زمان پخش ردیف

 90 صبحگاهی 1

 50 عصرگاهی 2

 40 شامگاهی 3

 درصد اضافه زمان پخش ردیف

 50 صبحگاهی 1

 70 عصرگاهی 2

 60 شامگاهی 3
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 1399آگهی بخواهند تسهيالت تشویقی رایگان را در دی و بهمن ماه سال صاحبان این گروه از که در صورتی :44تبصره 
          شود.پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می

 ضریب زمانی پخش تسهيالت تشویقی رادیویی برند ملی «35جدول شماره»

 
 
 
 
 

 
 تسهیالت تشویقی طی سال    -14ماده 

به اتمام 1399ماه  شهریورکليه قراردادهای منعقده خود را تا پایان پخش آن دسته از صاحبان کاال و خدمات که  .1
اولين حضور خود را در یا  مشمول افزایش بودجه باشندبوده، نقدی ها آنمشروط بر آنکه قرارداد  ،سانندر

با حفظ اضافه  ،تمام تعهدات مالی خود را قبل از اتمام قرارداد پرداخت نموده باشندمایند و نصداوسيما تجربه 
ی و درصد 150مشمول استفاده از ظرفيت تشویقی ، در صورت نقدی بودن 30/11/1399های هر قرارداد تا پخش

 ،م بودجهدر صورت اتما .خواهند بودی درصد80در صورت غير نقدی بودن مشمول استفاده از ظرفيت تشویقی 
 استفاده از ظرفيت تشویقی در طول دوره بالمانع است . 

به اتمام 1399ماه پانزدهم آبان آن دسته از صاحبان کاال و خدمات که کليه قراردادهای منعقده خود را تا پایان  .2
ر صدا داولين حضور خود را یا  ه، مشمول افزایش بودجه باشنددها نقدی بوبرسانند مشروط بر آنکه قرارداد آن

-تعهدات مالی خود را قبل از اتمام قرارداد پرداخت نموده باشند، با حفظ اضافه پخش وسيما تجربه نمایند و تمام

درصدی و در  90، در صورت نقدی بودن مشمول استفاده از ظرفيت تشویقی 30/11/1399های هر قرارداد تا 
درصدی خواهند بود. در صورت اتمام بودجه، 40صورت غير نقدی بودن مشمول استفاده از ظرفيت تشویقی 

 استفاده از ظرفيت تشویقی در طول دوره بالمانع است . 

اند به هر دليلی بودجه خود را کسر و یا تعدیل نموده 97سال  : برای صاحبان کاال و خدمات تحت ليسانس که در 45تبصره
است. در صورتی که بودجه  97مالك استفاده از این بند افزایش بودجه نسبت به مبلغ قبل از کسر بودجه سال 

 است. 98باشد، مالك عمل بودجه سال  97ی قبل از کسر یا تعدیل سال بيش از بودجه 98سال 
-های لوازم آرایشی، بهداشتی توليد میدر حوزه 98و  97های ال و خدمات تحت ليسانسی که در سالصاحبان کا :46تبصره 

ميليارد ریال نباشد، باید  1000ها کمتر از و مشروط بر آنکه بودجه ساالنه آن 41کنند، با رعایت تبصره شماره 
 50لولزی این رشد باید حداقل درصدی برخوردار باشند و در صنف لوازم س70از رشد بودجه ساالنه حداقل 

باشد، مالك عمل  97ی قبل از کسر یا تعدیل سال بيش از بودجه 98در صورتی که بودجه سال . درصد باشد
 است.مالك  97صورت، بودجه سال و در غير این  98بودجه سال 

 درصد اضافه زمان پخش ردیف

 30 صبحگاهی 1

 50 عصرگاهی 2

 40 شامگاهی 3
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خود را کسر و یا تعدیل بودجه  98در سال صاحبان کاال و خدمات تحت ليسانس که به هر دليلی  برای : 47تبصره 
مبلغ قرارداد قبل از تعدیل سال  ،مندی از ضرایب جداول افزایش بودجه و حضور مستمرشرط بهره ،اندنموده
 .است 1398

با رعایت تبصره  کنند،توليد میبهداشتی  ،آرایشیلوازم های در حوزهکه  یتحت ليسانس صاحبان کاال و خدمات :48تبصره 
از رشد بودجه ساالنه  باید، ميليارد ریال نباشد 1000ها کمتر از آنکه بودجه ساالنه آنمشروط بر  46شماره 
 .درصد باشد 50حداقل  داین رشد بای سلولزیلوازم  در صنفو  دنباشی برخوردار درصد70حداقل 

 د .بود قابل پخش خواهاضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد  :49تبصره 
با همان شرکت تبليغاتی هم باید پخش تشویقی اعطایی  ،چه پخش اصلی با یک شرکت تبليغاتی باشدچنان :50 تبصره

 . تسهيم رایگان بالمانع است( ،)در صورت اعالم عدم طلب کارمزد توسط شرکت  تبليغاتیانجام شود 
 شود . نمی کتاب و فيلم سينمایی ،فرهنگی آموزشیاین طرح مشمول قراردادهای کاهش بودجه،  :51 تبصره

 

 دادها:اررانواع پرداخت ق -15اده م
 نقدی: -الف

 «36جدول شماره »
 

 

 

 

 

 «37شماره جدول » 

 

 

 

 

 

 
 تاریخحداکثر تا باید  ،است 1399ها فروردین ماه که شروع قرارداد آن هاهمه گروهدر  صاحبان آگهی :52تبصره 

تایيد پرداخت وجوه  ،مالك امکان پخش را  به صورت کامل پرداخت نمایند. وجه قرارداد نقدی خود 24/12/1398
 وسيماست.الی بازرگانی صدااز سوی امور م

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

 
 

 نقدی

100 170 

90 70 

60 30 

50 20 

 جدول پرداخت گروه سوم ردیف

 درصد اضافه پخش پرداختنحوه 

 500 ماهه وبيشتر6نقدی  1

 300 ماه6ماهه وکمتر از3نقدی  2
 120 ماه3نقدی کمتر از  3

 70 ایضمانت نامه 4
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توانند به تاریخ نيمه میپرداخت کنند، نامه بانکی صورت ضمانتمایلند وجه قرارداد خود را به صاحبان آگهی که : 53تبصره 
 نامه بانکی ارائه نمایند.نتزمان قرارداد، ضما

یک قرارداد نقدی منعقد ها در هریک از رسانه توانندمی 1399در طول سال  و دویک  هایصاحبان آگهی گروه :54تبصره 
 نمایند.

ماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه و ساالنه توانند قراردادهای نقدی را به صورت یکمی سهصاحبان آگهی گروه  :55تبصره 
توانند پخش آگهی می باشد پس از اصالح مدارك مثبته مالی 1/1/1399ها از تاریخ قراردادهایی که شروع پخش آنمنعقد نمایند )

 .شروع نمایند( 1398خود را از زمان عقد قرارداد در سال 
در  باشندمشمول امتيازات تشویقی افزایش بودجه  1399آن دسته از صاحبان کاال و خدماتی که در سال  به :56تبصره 

امتيازات اضافه پخش بودجه و ها به آخرین قرارداد آن ،منعقد نمایندبيش از یک  قرارداد صورتيکه در طول دوره 
 گيرد .حضور مستمر تعلق می

 
  ب( صورت حسابی:

-اریخـبه تامکان ارائه چک  ،زمان و موعد پخشبراساس در صورتی که صاحبان کاال و خدمات به دالیل دولتی بودن      

یا  مربوط ا درخواست باالترین مقام تشخيص و یا معاون اداری و مالی دستگاهـبحساب صورت ،ندارندهـای مـورد نظر را 
پس از صدور کاری روز  7مدت ظرف گردد و طرف قرارداد موظف است حداکثر حساب صاحبان کاال و خدمات صادر میذی

 نماید. واریزرا به حساب ذکر شده در قرارداد آن مبلغ  ،صورتحساب
 ،کل بازرگانی صداوسيمانامه بانکی، با تشخيص ادارهدر صورت ارائه ضمانت سهصاحبان کاال و خدمات گروه  :57تبصره 

مندرج به حساب را امکان پرداخت مبلغ صورتحساب صادره حساب، پس از صدور صورتکاری روز  7ظرف مدت 
 در قرارداد دارند.

  ج( غیرنقدی:
به صورت ماهانه تقسيط و توسط صاحبان آگهی، به حساب ذکر شده در قرارداد واریز خواهد گروه سوم مبلغ قرارداد      

 شود. پس از پایان قرارداد دریافت و تسویه می چهار ماهزمان با شروع قرارداد اخذ و آخرین قسط تا شد. اولين قسط هم
جداگانه دریافت  1399درصد ماليات بر ارزش افزوده هر قرارداد طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی برای سال  :58تبصره 

 .(داردو در جدول محاسبات بودجه قرار ن هماليات جدا از مبلغ قرارداد دریافت شداین مبلغ خواهد شد )
 

 تسهیالت تشویقی ماه مبارك رمضان: -16ماده 
جشنواره ماه این روز بعد از پایان  15تا مبارك رمضان روز قبل از شروع ماه  15که  کاال و خدمات گروه سومصاحبان       

تا  15بين  هاآن شدهعمومی اعالم ( و ميزان تخفيف پس از تایيد مراجع ذیصالح) العاده کاال و خدمات داشته باشندفروش فوق
 یدرصد 80از تسهيالت تشویقی ، 30/11/1399قرارداد در هر رسانه تا های هر با حفظ اضافه پخش ،باشددرصد  50

 در صورت اتمام بودجه استفاده از ظرفيت تشویقی در طول دوره بالمانع است. .خواهند بودبرخوردار 
 

 های رادیویی و تلویزیونی:جدول نرخ پایه آگهی در شبکه -17ماده 
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 .ستاالجراهای رادیویی و تلویزیونی الزمشبکه جدول ذیل به عنوان تعرفه پایه آگهی برای همه

 «38جدول شماره 

 ارقام به هزار ریال       از برنامه   های تلویزیونی قبلتوضیح: تعرفه قیمت پایه آگهی

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

1 385 6 3330 11 6800 16 13600 21 21000 26 33700 31 65000 

2 650 7 3800 12 7920 17 14000 22 22100 27 36000 32 69500 

3 1090 8 4650 13 8850 18 16700 23 25000 28 46500 33 82950 

4 1560 9 5300 14 9800 19 18460 24 26000 29 52500 34 97150 

5 2300 10 6100 15 11200 20 19060 25 31100 30 58200 35 119500 

 
 
 
 

 «39جدول شماره »
 ارقام به هزار ریال    از برنامه های رادیویی قبل توضیح: تعرفه قیمت پایه آگهی

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

1 420 6 2300 11 5500 16 11000 21 18100 

2 650 7 2800 12 6400 17 12500 22 20500 

3 850 8 3800 13 7400 18 15000 23 23100 

4 1200 9 4400 14 8000 19 15200 24 25600 

5 1860 10 4700 15 8850 20 17000 25 28900 

 
 بندی گروه سوم صاحبان آگهی طبقه

 
 

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

 پودر -2-1-1-1 
 ظرفشویی -1-2-1-1                         

 شامپو -1-1-2-2                  مایع -1-1-2                       شوینده -1-1   
 دستشویی-3-2-1-1 
 نرم کننده -4-2-1-1 
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 مایع لباسشویی -5-2-1-1 
 کنشيشه پاك -6-2-1-1 
 کشانواع حشره -2-1-1- 7 

 هردو -3-1-1
 

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

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

 

 هاعطر و ادکلن ، خوشبو کننده -1-3-1                           
 انواع خميردندان و مسواك -2-3-1    

 ها انواع کرم و مرطوب کننده -3-3-1                           
 رنگ مو -1-3-4        آرایشی-3-1

 های زیبایی و الیه بردارانواع کرم -5-3-1                           
 

 
 مواد غذایی و آشامیدنی:-2

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

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

 
 

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

 غالت و سبزیجات و ميوه جات -1-3-2    
 پروتئينی حيوانی و گياهی -2-3-2   
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 کنسروجات و کمپوت -3-3-2    
 غذاهای آماده و نيمه آماده -4-3-2   
 انواع خشکبار و ادویه جات و نمک -5-3-2   

 ، بيسکوئيت و نباتمربا، عسل، شيرینی و شکالت -2-3- 6        مواد غذایی: -3-2
 هاترشيجات جامد و مایع و انواع چاشنی -7-3-2   
 تنقالت -8-3-2   
 مایع ( وکره –انواع روغن ها ) جامد  -9-3-2   
 لبنيات و بستنی -10-3-2   

 
 
 
 
 

 انواع لوله، شيرآالت و لوازم بهداشتی ساختمان -1-3                                                    
 درب و پنجره و انواع پوششهای فلزی -2-3        
 سراميک و هرنوع پوشش معدنیانواع سنگ، کاشی، -3-3         

 ابزار و یراق ساختمانی -3-4          ساختمان و تاسیسات:-3
 های چوبی ساختمانچوب و فرآورده -5-3         
 های ساختمانی و صنعتی ساختمانانواع عایق -6-3         
 انواع تاسيسات ساختمانی الکتریکال و غير الکتریکال -7-3         

 

 
 

 کاالی خواب -1-4         
 فرش و موکت و مبلمان و لوستر و وسایل تزئينی منزل -2-4         

 صوتی وتصویری و لوازم برقی -3-4         
 و پالستيکی انواع ظروف شامل چينی، سراميک، بلور، کریستال و فلزی -4-4               خانگی و اداری:لوازم -4

 فرش دستباف و صنایع دستی -5-4         
 مبل، ميز و وسایل اداری -6-4         
 وسایل و تجهيزات ورزشی منزل و باشگاهی -7-4         

 
 پوشاك ،کیف و کفش و لوازم تزئینی:    -5

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

 گانهبچه -5-1-3 پوشاك:    -1-5
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 بافندگی و ریسندگی -4-1-5   
 برند -5-1-5

 
 مردانه -1-2-5                                                              

 زنانه -2-2-5             
 گانهبچه -5-2-3              کیف و کفش و کمربند: -2-5

 ساك و چمدان -4-2-5              
 گردد.گانه( را دارا باشد جزء تبليغات برند طبقه بندی میقسمت) مردانه، زنانه، بچه 3قسمت از  2چنانچه تبليغی تبصره: 

 آالت، تجهیزات فنی و تولید و صنایع فلزیخودرو و لوازم یدکی ماشین -6
 

 سبک -1-1-6                
 سنگين -2-1-6     

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

 

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

 موتوری -6-2-3-1  دوچرخ   -3-2-6    
 غير موتوری -2-3-2-6 

 کشاورزی و دامپروری -1-3-6    
 صنایع -6-3-2      ماشین آالت:     -3-6

                   
 سبک -1-4-6    

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

 
 پتروشیمی شیمیایی و سوخت -گازی -های نفتیفرآورده -7

 بنزین -1-7   
    های  قیری                      نفت، گازوئیل، قیر و فرآورده -2-7   
 انواع روان کننده ها  -3-7   

 گاز مایع، صنعتی، طبیعی -7- 4                                                            
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 انواع چسب -1-5-7           
 انواع رنگ و رزین و مرکبات چاپ -2-5-7     

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

 
 هاپاالیشگاه -7-6-1    پتروشیمی -6-7

 محصوالت -2-6-7    
 
 

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

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

 
 

 هاصنایع داروئی و مکمل -1-9      
 صنایع بيمارستانی  -9-2                             حوزه سالمت و درمان:-9

 تجهيزات پزشکی و آزمایشگاهی -3-9      
 صنایع دارویی گياهی -4-9      

 
 
 

 هنر -1-10    
 عام المنفعه -10-2                              گروه فرهنگی: -10 

 کتب غير درسی و دینی -3-10               
 بازی، سرگرمی و بازیهای فکریاسباب -4-10      

 
 تجاری ، گردشگری و پذیرایی -1-11     
 حمل و نقل -2-11     
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 آموزشی و کمک آموزشی -3-11     
 سالمت-خدمات حوزه آرایشی، بهداشتی -4-11     

 خدمات ساختمان و تاسيسات -11-5                خدمات: -11
 خدمات  لوازم خانگی و اداری -6-11         

 خدمات خودرو سبک و سنگين -7-11     
 شيميایی سوخت-پتروشيمی-گاز-خدمات حوزه  نفت -8-11            

 خدمات فناوری و ارتباطات -9-11    
 خدمات مسکن -10-11     

 سایر خدمات -11-11     

 
 
 .Broadcastدر بستر OTTسازی در حوزه خدمات ارزش افزوده وبه استثناء موضوع قرارداد ساماندهی و یکپارچه 

 
 افزایش طبقه هر برنامه: -18ماده 
از  % 100 افزون بر و یا 80، 60ميانگين یک بسته آگهی در نيمه اول هر ماه بيش از  ،چه براساس عرضه و تقاضاچنان     

 % 10و  20، 30به ترتيب اگر چنين خواهد یافت و همطبقه افزایش  متناسب با حجم اشغالی ،حجم آن بسته آگهی باشد
 ل بازرگانی صدا و سيما(تصویب مدیرک)منوط به  طبقه داده خواهد شدمتناسب با حجم اشغال شده، کاهش حجم را اشغال نماید 

 شود.تعيين و ابالغ میکل بازرگانی صدا و سيما بنا به تشخيص و تصویب مدیرطبقه  ،در موارد خاص :59تبصره 

 

 های سال:ماهجدول ضرایب  -19ماده 
ح جدول ضرایب ماهانه به شر ،داردهای سال مخاطب بيشتری ماهبرخی از  های صدا و سيما دربا توجه به اینکه برنامه     

ها اعم از داخلی، خارجی، تحت ليسانس، تا نسبت به جدول پایه اعمال شود. این ضرایب کليه پخشذیل در نظر گرفته شده 
 شود.میشامل توليد مشترك و... 

 

 « 40جدول شماره »

 درصد ماه درصد ماه درصد ماه درصد ماه

 50 دی 35 مهر 40 تير 50 فروردین

 55 بهمن 40 آبان 45 مرداد 50 اردیبهشت
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 60 اسفند 45 آذر 35 شهریور 50 خرداد

 

 ضریب محاسبه آگهی خارجی، مشترك، تحت لیسانس در رادیو و تلویزیون: -20 ماده
 «41جدول شماره »

 ضریب شرح ردیف

 1 شود.کاالی داخلی با نام ایرانی با تعرفه داخلی محاسبه می 1

 2/1 شوند.های خارجی در ایران توليد میها و گروهکاالهایی که تحت ليسانس شرکت 2

 2/1 کاالی ایرانی با نام و نشان تجاری )برند( خارجی 3

 5/1 کاالی خارجی با نام و نشان تجاری )برند( ایرانی 4

فرآیند توليد آن در خارج از  %100که  ین دسته از محصوالتآکاال و خدمات خارجی ) 5
 (و مشابه داخلی ندارد کشور صورت گرفته باشد

3 

ها در خارج فرآیند توليد آن %100کاالها و خدمات خارجی )آن دسته از محصوالتی که  6
 از کشور انجام شده و مشابه داخلی هم دارد(

6 

 
ص ـ)با تشخيضریب پایه، کاالی با تعرفه باالتر خواهد بود  ،در صورتی که در یک آگهی دو یا چند کاال معرفی شود :60تبصره 

 شود.درصد به ضریب کاالی پایه اضافه می 50و به ازای هر کاال  ل بازرگانی صدا و سيما(ـکاداره
 

 انواع آگهی: -21ماده 
گذارد در خدماتی را به نمایش می یاهای جذاب کاال آگهی کوتاه تبليغاتی که ویژگیمدت زمان  مستقیم )تیزر(: -الف

 10ثانيه و رادیو  12شود و کمتر از آن نيز در تلویزیون همان ثانيه تعيين می 10ثانيه و در رادیو نيز  12تلویزیون 
 (.به استثناء نشان آگهیگردد )ثانيه محاسبه می

هایی که ساختاری مستند داشته و گزارشی از مراحل ساخت و یا توليد و یا ارائه یک آگهی گزارش آگهی )رپرتاژ(: -ب
د. حداقل زمان نشومی محسوبگزارش آگهی  ،آفرینی وجود نداردنقش هاد و در آننکشخدمت را به تصویر می

کل بازرگانی سازمان ه. تشخيص ساختار گزارش آگهی با اداراستثانيه  100ثانيه و حداکثر آن  75 گزارش آگهی
ثانيه آگهی عادی 100ثانيه در یک رپرتاژ آگهی مبنای محاسبه مازاد  100بدیهی است بيش از  ست.وسيماصدا

 شود.محاسبه می
منوط به وجود  ، پخش گزارش آگهیدر یک بسته آگهیها با در نظر گرفتن اولویت برای پخش سایر آگهی :61تبصره 

 .ستاظرفيت پخش 
ای اصله بين دو پخش براشد. فبرابر اندازه آرم شبکه بباید آن و اندازه کادر  استثانيه  12 مدت زمان حک آرم حک آرم: -ج

 .استدقيقه  5حداقل نيز حک آرم 
تواند در یکی که می استثانيه  15متناسب با زمان هر برنامه حداکثر سه نوبت و برای هر نوبت حداقل  دعوت به تماشا: -د

 قبل، ادامه و انتهای برنامه و یا هر سه موقعيت پخش شود. هایاز موقعيت
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 گردد.ثانيه محاسبه می 15و کمتر از آن نيز است ثانيه  30ثانيه و حداکثر  15حداقل  زیرنویس: -ه
نام و نمایش کل بازرگانی سازمان صداوسيما، ابتدا یا انتهای هر بسته آگهی و به تشخيص اداره یثانيه 6در  نشان آگهی: -و

نشان تجاری و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگانی توأم با موسيقی مصوب شده به صورت 
 شود.های سيما پخش میروزانه از هر یک از شبکه

 . تاسهای شبکه تعيين شده آگهی هایبسته تمام به منزله پخش در ابتدا یا انتهاینشان آگهی ارسال سفارش  :62تبصره 

 آگهی فروش مستقیم کاال:-ز
   استروز  30اعتبار هر شناسه تنها برای. 
 امکان ،هر شناسه فقط در یک دوره مجوز پخش داشته و در صورت تمایل صاحب آگهی به پخش با زمان کمتر 

 و ارائه شود. دیگری تهيه تيزر کوتاه جدید  بایدو  وجود ندارداصالح همان شناسه 

  يستهای ماهانه خود ناستفاده از صداپيشگان و هنرپيشگان تکراری در شناسهصاحب آگهی مجاز به. 
 

 نرخ انواع آگهی: -22ماده 
 شودمحاسبه می نرخ طبقه همان برنامهدرصد  80معادل  گزارش آگهی: -الف
 شود محاسبه می نرخ طبقه همان برنامه درصد 50معادل حک آرم: -ب
معادل نرخ طبقه همان برنامه  ،قبل و بعد برابرِ 2برابر و بين معادل  2قبل معادل  ینرخ دعوت به تماشا دعوت به تماشا: -ج

 .است
در زمان براساس تصویب مدیرکل بازرگانی و يست. طبقه برنامه ورزشی، های ورزشی مشمول این بند نبرنامه :63تبصره 

 مقرر اعالم خواهد شد.
 است. طبقه همان برنامهقبل از پخش نرخ  معادلِ ،نرخ زیرنویس زیرنویس: -د
 .استتلویزیون  رادیو و  در معادل دو برابر نرخ طبقه همان برنامه بین برنامه: -ه
های ها در اعياد و مناسبتشبکه تمامو  و نسيم های اول و سومشبکه برای ،تلویزیونیقراردادهای  نرخ:  نشان آگهی -و

در . استرخ همان برنامه ـنمعادل  رـو خب فيلمآی های دوم،شبکهبرای . استبرابر  یک ،خاص و یک روز قبل از آن
آموزش، ورزش، های مستند، شبکهدر شود. درصد نرخ همان برنامه محاسبه می 50پنج  و های پویا، نمایشهشبک

ای ورزشی مربوط به رخدادهود. نرخ آرم آگهی درصد نرخ همان برنامه محاسبه می ش 30 جمو جام چهارم، شما، تماشا
 متعاقباً اعالم خواهد شد.

ر آنکه قبل از برنامه مشروط بشود )همان برنامه محاسبه میاز قبل نرخ آگهی  درصد 80معادلاز برنامه نرخ آگهی بعد  بعد:-ز
 .(بعدی نباشد

 خواهد شد.و براساس بخشنامه آن انجام کشی و برندگان هر دوره طبق جدول ذیل محاسبه آگهی اعالم هدایای قرعه -ح
 
 های مشارکتیکشی در برنامهبخشنامه برگزاری مراسم قرعه
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در سال حمایت از کاال و خدمات ایرانی، لزوم توجه به فرهنگ کار و کارگر، با هدف رونق توليد و عرضه محصوالت      
شود و ضروری است از سوی صاحبان آگهی ذیل ابالغ میکشی به شرح ایرانی و به منظور ایجاد وحدت رویه، جوایز قرعه

 رعایت شود.
ميليون  50اقتصادی صاحب آگهی تا سقف حداکثر نفری  هایها و بنگاهاهداء جوایز و هدایا از توليدات شرکت .1

 تومان؛ 

 ميليون تومان؛ 50اهداء جوایز و هدایا از محصوالت صنایع دستی و فرش دستباف تا سقف نفری  .2

 ميليون تومان؛  35های اقتصادی توليدی کشور تا سقف نفری جوایز و هدایا از محصوالت سایر بنگاهاهداء  .3

 ميليون تومان؛  50اهداء جوایز و هدایا با ارائه بسته کمک هزینه خرید کاال و ازدواج تا سقف نفری  .4

 ميليون تومان؛  25تا سقف نفری  )عمر، سالمت و درمان(نامه عمر های بيمهاهداء جوایز و هدایا با ارائه بسته .5

 ميليون تومان؛  15ای ميليون تومان و خانواده 4اهداء جوایز و هدایا بسته سفر و گردشگری داخل کشور نفری  .6

ميليون  20ساله نفری ای و خرید بسته کاال برای یک دوره یکهای زنجيرهاهداء جوایز و هدایا از طریق فروشگاه .7
 ت داخلی؛ تومان با شرط خرید محصوال

 تومان. هزار 500ميليون و  1صورت نقدی حداکثر کشی بهاهداء جوایز و قرعه .8
 

 «43جدول شماره »
 ضرایب کشیهدایای قرعه نوع کاال ردیف

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

 1 ریال و مسکوکات و طال ایرانی )داخلی( 2

 1/1 غير محصول خود صاحب آگهیکاالی ایرانی  ایرانی )داخلی( 3

 2/1 کاالی ایرانی تحت ليسانس ایرانی )داخلی( 4

 9/1 کاالی خارجی ایرانی )داخلی( 5

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

 2/1 ریال و مسکوکات طال تحت ليسانس 7

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

 2/1 کاالی ایرانی تحت ليسانس 9

 3 کاالی خارجی تحت ليسانس 10

 6 کاالی خارجی با مشابه داخلی  خارجی  11
نرخ  ،و خدمات خود تعيين کنند هاکشی خود را از محصوالت، کاالصاحبان کاال و خدماتی که هدایای قرعهبرای  :64تبصره 

و یا خدمات گروه  کشی فقط مختص کاالقرعهها هدایای مشمول این بند نخواهد بود. در هلدینگ هآگهی مربوط
 است. همربوط

 به شرح جدول ذیل خواهد بود:، نرخ آن کشی خودرو باشددر صورتی که هدایای قرعه              
 «44جدول شماره »



35 

 

 ضرایب کشیهدایای قرعه ردیف

 2/1 خودرو ایرانی 1

 5/2 خودرو تحت ليسانس 2

 6 خودرو خارجی 3

 محاسبه خواهد شد. 6کشی هواپيما و یا سفرهای خارجی باشد با ضریب هدایای قرعهدر صورتی که 
کشی و ضوابط قرعه کشی باشند ملزم به دریافت، تکميل و قبول شرایطصاحبان کاال و خدماتی که متقاضی قرعه :65تبصره

 . هستندکل بازرگانی اداره

 بازرگانی:های ارتقاء سطح مهندسی پیام در آگهی –23ماده 
 تبليغاتی که طبق جدولهای آگهی به )کد( شناسه های تبليغاتیآگهیکيفی و مهندسی پيام سطح به منظور ارتقاء      
 گيرد.اضافه پخش تعلق می ی، موارد را رعایت کرده باشند درصدذیل

 
 

 «45جدول شماره »
 درصد اضافه پخش موضوع ردیف

 5 چراغ سالمت سازمان غذا و دارو 1
 10 های شرقی بخصوص ایرانیاستفاده از چهره 2
 15 داستانی فرهنگی 3
 15 داستانی آموزشی 4
 20 محيط زیست 5
 20 موضوعات مربوط به مسئوليت اجتماعی صاحبين کاال و خدمات 6
 20 آگاه سازی درخصوص آسيب های اجتماعی 7

8 
چند فرزندی و یا به تصویر  احترام به والدین تحکيم بنيان خانواده و به تصویر کشيدن

 25 کشيدن چند نسل از یک خانواده

 30 پرداختن به آموزه های دینی 9
 30 توجه به ارزش و باورها ی دینی 10
 30 نمایش سبک زندگی ایرانی، اسالمی 11
 30 های محلی، بومی و سنتی ایرانی استفاده از مد لباس 12
 40 استفاده از  حجاب برتر)چادر( 13

 

داشته بخصوص ایرانی و بازیگران چهره شرقی  %50 بيش از چه چنان، بازیگربيش از دو نفر با  ییهاگهیآکد   :66تبصره
 .جدول فوق خواهند بود 11مشمول ردیف  ، باشند
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فوق  ردیف جدولفقط از یک توانند میهای آگهی شناسه (کد)هر یک از صاحبان کاال و خدمات در هر یک از   :67تبصره
 استفاده نمایند.

 موقعیت آگهی در بسته: -24ماده 
کل بازرگانی صداوسيما تعيين های ورزشی با توجه به زمان پخش توسط ادارهدر برنامهدرصد افزایش موقعيت آگهی  -الف

 شود.می
 

 «46جدول شماره»

 

 شود.یک آگهی پذیرش میفقط از هر صاحب آگهی  ،هادر صورت تراکم آگهی در بسته -ب
 شود.از هر شناسه آگهی صرفاً یک آگهی پذیرش میهای آگهی، در صورت تکميل بودن ظرفيت در بسته -ج
 

 آگهی:زمان سفارش  -25ماده 
دو روز قبل از پخش )به جز ایام  18تا ساعت و زمان )آنالین( تحت وب به صورت پذیرش بر خط و همباید سفارشات  -الف

 .شودارسال تعطيل( توسط شرکت همکار 
 یشود از ضابطه فوق مستثنهای ویژه جداگانه اعالم میهای آگهی جدیدی که به واسطه مسابقات ورزشی و برنامهبسته -ب

 .است
 شود.پذیرفته نمیخارج از بسته آگهی های تلویزیونی و رادیویی سفارش آگهی -ج

 

 

از اولویت پذیرش و در شرایط مساوی ها و فروش اوراق مشارکت و اوراق قرضه دار مانند نمایشگاههای زمانآگهی :68تبصره 
 پخش در یک بسته آگهی برخوردارند.

 های تصویری خاصی استفاده نماینددر تيزرهای خود از المان هادر کليه گروه که صاحبان کاال و خدماتدر صورتی 
باکس محاسبه  ابتداییا  انتهانرخ تيزر به نرخ  ،نباشدپذیر امکانن در داخل باکس درج آ که انند پرچم و......م

 خواهد شد.
 

 :(و ظرفيت تشویقی شامل قراردادها) هاآگهیحذف و جابجایی  -26ماده 
 شود.مشمول جریمه نمی ،روز کاری قبل از پخش 4حذف آگهی تا  -الف

 شود.جریمه می درصد 10مشمول  ،روز کاری قبل از پخش 3حذف آگهی تا  -ب
 شود.جریمه می درصد 15مشمول  ،روز کاری قبل از پخش 2حذف آگهی تا  -ج
 درصد 30یيد مدیرکل بازرگانی و با أبا ت ،در موارد خاصيست و پذیر نحذف آگهی یک روز کاری قبل از پخش امکان -د

 شود.جریمه انجام می
 .(ظهر 12تا ساعت حداکثر روزهای پنجشنبه ) استپذیر از پخش امکانقبل  اداری ساعتِ 48جابجایی آگهی فقط تا  -ه

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

 30 25 20 15 15 20 25 30 درصد افزایش



37 

 

 .پذیر نيستد امکاننشوهایی که جابجا میآگهیحذف  :71تبصره 
 

اوليه صورتحساب معادل طبقه  ،اگر سفارش در طبقه باالتر پخش شود، های مختلفشبکههای در برنامه تغيير در صورت -و
 و معادل طبقه پخش شده صورتحساب صادر خواهد شد ،تر پخش شوداگر در طبقات پایين .سفارش صادر خواهد شد

 شود.در صورت تغيير ساعت پخش برنامه، آگهی با همان طبقه سفارش داده شده محاسبه می
های قبل، ات بستهـسفارش ،برنامه پخش شودهمان ( تکرار سریال، فيلم و طنز و...ای )ه به جای پخش برنامهـورتی کـدرص -ز

 شود.نرخ همان طبقه محاسبه می درصدی 20بين و بعد با کاهش 
رسانی دقيق به اطالعهای آگهی و ميزان قابل توجه سفارشات ارسالی، به منظور نظر به محدود بودن ظرفيت بسته     

در انتظار فاکتورها به معنی تکميل بودن باکس مورد نظر و صاحبان آگهی، درج عنوان ليست انتظار در ستون پایانی پيش
در ليست چنين در صورت جایگزین نمودن سفارشات، وضعيت جدید آنها نيز هم برای پخش خواهد بود. بودن تيزر مربوط

  آگهی مورد تقاضا خواهد بود. ینوط به ایجاد ظرفيت خالی در بستهم پخش تيزر مربوط لذا، گيرد.انتظار قرار می
 

 آگهی:پخش قطع  -27ماده 
قطع پخش  کتبیاعالم  ،حسب مورد. استپذیر آگهی با  دستور کتبی مدیرکل بازرگانی صدا و سيما امکانپخش قطع  -الف

 ضروری است:ذیل در موارد یا شرکت همکار جز  آنبه صاحب آگهی 
کل بازرگانی مختار های مقرر خودداری نمایند، ادارهکه صاحبان کاال و خدمات از انجام تعهدات خود در زماندر صورتی -ب

از طریق نسبت به وصول مطالبات خود وی را متوقف نموده و با اجرای تعدیالت الزم های تبليغاتی است پخش آگهی
 نماید. مبادی ذیربط اقدام

 پخش مجدد آگهی بالمانع است. ،پس از وصول مطالبات معوقه ،در صورتی که قطع آگهی ناشی از بدهی اشخاص باشد -ج
کل بازرگانی قوقی یا قانونی باشد، ادارههای حممنوعيتناشی از صاحبان کاال و خدمات قطع پخش آگهی در صورتی که  -د

 د.گيری خواهد نموآن تصميمقطع یا تداوم پخش نسبت به 
کل با توجه به حساسيت ویژه رسانه ملی در داخل و خارج از کشور، قطع پخش آگهی در هر زمان مطلقاً در اختيار اداره     

 دررا همکار با آگاهی از این موضوع، قبالً حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی  هایآگهی و شرکت انبازرگانی است و صاحب
 اند.این خصوص از خود سلب و ساقط نموده

 حساب:صورت –28ماده 
درخصوص آن دسته از  .گرددارائه میآن تهيه و به صاحبان  روزه 15های پخش شده به صورت حساب آگهیصورت     

در ها حسابصورتوصول به موقع، برای اطالع و پيگيری الزم به منظور د، نشوصورت سه جانبه منعقد میقراردادهایی که به
 خواهد گرفت.قراراختيار شرکت همکار نيز 

 

 تعدیل: -29ماده 
مدت  ،هاگروه اد رادیویی یا تلویزیونی و در تمامدر هر نوع قراردتا زمان خاتمه آن، در صورت عدم پخش کامل قرارداد      

متناسب با بودجه هزینه شده از زمان پخش، درصد اضافه پخش بودجه  ،و با کسر امتياز اضافه پخش فتهقرارداد افزایش نيا
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تعدیل و مفاصا  ،های تشویقی احتمالی به نسبت ميزان پخشماهانه یا ساالنه و افزایش بودجه و حضور مستمر و ظرفيت
 شود.حساب نهایی صادر می

 

تشویقی، افزایش بودجه ماهانه و ساالنه و... استفاده صاحبان کاال و خدماتی که از هرگونه اضافه پخش قرارداد  :70تبصره 
 قراردادها، به نسبت پخش هر قرارداد تعدیل خواهد شد. ایند، در صورت عدم پخش کامل تمامنم

 

 فسخ قرارداد: -30ماده 
با توجه به مدت باقيمانده قرارداد، با و کل بازرگانی در صورت فسخ قرارداد، با اعالم کتبی صاحب آگهی و تایيد اداره     

 اقدام خواهد شد. 29براساس جدول ضوابط و طبق ماده کسر امتيازات متناسب با مبلغ پخش، 
 

 های تبلیغاتی:رتبه بندی شرکت -31ماده 
ها بندی شرکترتبهبا رویکردهای زیر اقدام به کل بازرگانی ، ادارههای اجرایی سازمانراستای تحقق اهداف و سياست در     

 يغاتی طرف قرارداد خود نموده است:های تبلو کانون
از مخاطبـان رسـانه ملـی      مندیرضایت افزایش ی رادیویی و تلویزیونی که منجر به هاآگهی کيفی و کمی افزایش .1

 .ه باشدشداز سوی دیگر صاحبان کاال و خدمات طرف قرارداد و و یک س

 رادیویی و تلویزیونی بين صاحبان آگهی رقابت سالم ایجاد شده باشد. هایبا افزایش کمی و کيفی آگهی .2

 ها.های تبليغاتی و به تبع آن، تداوم فعاليت آنها و کانونافزایش ميزان سرمایه گذاری شرکت .3
ارسـالی از  هـای  با استخراج اطالعـات منـدرج در فـرم    های تبليغاتی،ها و شرکتپس از اعالم اجرای این طرح به کانون     

ی هـا هـا و کـانون  ، شـرکت بازرگـانی  کـل موجـود در اداره  یسال گذشته 12ها و تطبيق این اطالعات با مستنداتسوی آن
 بندی شدند:دسته به شرح جدول زیر طبقه 5در  تبليغاتی

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

 گروه سه گروه دو گروه یک گروه رتبه بندی
 نامحدود نامحدود نامحدود 1رتبه 
 900.000.000.000 150.000.000.000 300.000.000.000 2رتبه
 450.000.000.000 40.000.000.000 80.000.000.000 3رتبه
 200.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 4رتبه
 60.000.000.000 5.000.000.000 10.000.000.000 5رتبه

از تواند تا سقف مبلغ تعيين شده می 99بندی، در سال هرشرکت تبليغاتی با توجه به جایگاه خود در جدول رتبه :71تبصره 
رعایت در صورت الزم به ذکر است  یک صاحب آگهی، تسهيم و یا قرارداد سه طرفه منعقد و آگهی پخش نماید.

به  تعداد صاحب آگهی محدودیتی وجود ندارد. رنظتبليغاتی از  هاییا کانون هاشرکتبرای  هر رتبه،سقف مبلغ 
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حداکثر  ،3هر یک از صاحبان کاال و خدمات گروه  برایتوانند می 5های گروه ها و کانونعنوان نمونه شرکت
 ميليارد ریال تسهيم یا قرارداد منعقد نمایند.30

 
 کارمزد: -32ماده 

که دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشند و از قبل  یهای تبليغاتی همکارها و کانونبه شرکت -الف
 ، کارمزدمنعقد و مبادله نموده باشندرا سال جاری در بازرگانی را پذیرفته و قرارداد همکاری کل ادارهضوابط و مقررات 

 گيرد.تعلق می
 در رادیو های یک و دوبرای گروهاست. درصد 17سه  هرصد و برای گرود15کارمزد های یک و دو در تلویزیون برای گروه -ب

پرداخت ماليات و...(،  –پس از کسر کسورات قانونی )مانند بيمه است که درصد 22درصد و برای گروه سه 20کارمزد 
 خواهد شد.

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

 پرداخت خواهد شد.ماليات و...  –پس از کسر کسورات قانونی مانند بيمه کارمزد محاسبه و 
در  ،اندداشتهافزایش بودجه  سومو  دوم  هایگروهدر ها آن که صاحبان آگهی یهمکار های تبليغاتیو کانون هابه شرکت  -د

 3 ،درصدی نسبت به سال گذشته 100افزایش درصد،  2 ،دی بودجه نسبت به سال گذشتهدرص 50صورت افزایش 
 و 32ب ماده عالوه بر کارمزد بند کارمزد درصد  4 ،درصدی و باالتر  بودجه نسبت به سال گذشته 200افزایش و درصد 

 .گرددپرداخت می و ...  بيمه، ماليات پس از کسر کسورات قانونی 
ماليات ز کسر کسورات قانونی )مانند بيمه، پس ا است که درصد10کارمزد در قراردادهای فرهنگی رادیویی و تلویزیونی -هـ 

 پرداخت خواهد شد.و....( 
 خواهد بود. ن مقدار از ميزان پخش یا وصولینحوه محاسبه کارمزد براساس کمتری -و
کارمزد به حساب بستانکار  درصد 100 ،شرکت به اتمام برسد ارشاد اسالمیِفرهنگ و چنانچه تاریخ اعتبار مجوز وزارت  -ز

کارمزد متعلقه  درصد 50خانه، آن وزارتاز مجدد ائيدیه طی یک مهلت شش ماهه برای ارائه ت. شودمیشرکت منظور 
 شد. هنگ و ارشاد اسالمی پرداخت خواهدوزارت فرمکتوب پس از ارائه مجوز آن صرفاً باقيمانده  لیشود وپرداخت می

های داف صاحبان کاال و خدمات در حوزهبازرگانی و تحقق اهو های تبليغاتی جهت ارتقاء سطح کمی و کيفی آگهی به -ح
مجازند های تبليغاتی طرف قرارداد ها و شرکتکانون ،خالقيترشد و تقویت  بخشی و ایجادآگاهی ،بازاریابی، فروش
 نمایند. خدمات و ه صاحبان کاالب یتبليغات ارائه خدماتدرصد کارمزد دریافتی را صرف 60 حداکثر تا سقف

کارمزد متعلقه براساس  ،به جهت تحقق اهداف بند فوق ،32ماده  «ح»بند در سقف مندرج در صورت عدم رعایت  :72 تبصره
یک رتبه از  ،بنداین عدم رعایت  چنين به ازای هر بارشود و همميزان پخش قرارداد مذکور به نرخ صفر محاسبه می

 یکل بازرگانی است و در صورت تکراربا ادارهاین امر یا کانون تبليغاتی کسر خواهد شد. تشخيص بندی شرکت رتبه
کانون ممانعت بعمل از ادامه همکاری شرکت یا به مدت یک سال  ،شود 5یا تنزل از رتبه  5که باعث تنزل به رتبه 

 آید.می
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اسنامه و قانون اداره سازمان اس 22که به استناد ماده  استتبصره  72ماده و  32این مجموعه ضوابط شامل 
 1240/3185/2300و  1/4/1383 مورخ 3019/1100شماره های نامههوری اسالمی ایران وآیینوسیمای جمصدا
 تنظیم و به تصویب ریاست محترم سازمان رسیده است. 5/5/1383خ مور


