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 مقدمه:

های اقتصاد و سياست 44های اصل در راستای سياست 1400بليغات بازرگانی سال تمجموعه ضوابط و مقررات جذب و پذیرش      

زیر،  هایبا هدف حمایت حداکثری از کار و سرمایه ایرانی برگرفته از رویکردو بينی شده های پيشمقاومتی براساس برآورد ظرفيت

 :تهيه و تدوین شده است

 های اقتصاد مقاومتیمين رشد پویا و بهبود شاخصأت -

 کشوردر اقتصاد و به حداکثر رساندن مشارکت واحدهای توليدی و خدماتی  حمایت از کارآفرینان -

 حمایت از توليدکنندگان، صادرکنندگان محصوالت و خدمات ایرانی -

 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 ....کمك به ارتقاء سطح فرهنگی و آموزشی در بخش -

 کمك به تحکيم بنيان خانواده ، ترویج آموزه های دینی و ترویج سبك زندگی ایرانی اسالمی -

 های کاال و خدمات ایرانی در مقایسه با سایر توليدات مشابهدکمك به ارتقاء سطح استاندار -

های ایرانی که اثرات اقتصادی، اجتماعی و ویژندایرانی و حمایت الزم در این بخش به منظور حضور مستمر  ویژنداهتمام جدی به  -

 دارندفرهنگی 

 منظور معرفی هرچه بيشتر محصوالت ایرانی بهاز توليد داخلی و اشتغال پایدار  حمایت  -

 ارتقاء سطح فرهنگی پيام -

 

 اداره كل بازرگاني                              

 سازمان صدا وسيما
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 عاریفت

 تبليغات بازرگاني: -1ماده 

های رادیویی و شبکهدر از طریق طراحی، آماده سازی، توليد و پخش معرفی کاال و خدمات با هدف تجاری که      

ویژند نتایج آن موجب معرفی و یا ارتقاء شده و موجب آگاهی، ایجاد عالقه و یا وفاداری در افکار مخاطبين تلویزیونی 

 د.شو، فروش و یا افزایش فروش کاال و خدمات صاحبان آگهی 

 صاحب آگهي: -2ماده 

د، ضمن خدمات خواشخاص حقيقی یا حقوقی )اعم از دولتی یا خصوصی( که به منظور معرفی کاال و محصول یا      

و تلویزیونی  ییهای رادیواقدام به سفارش و پخش آگهی از شبکه ،کل بازرگانیپذیرش اصول و ضوابط اداره

 نمایند.وسيمای جمهوری اسالمی ایران میصدا

 صاحبان آگهي: بندی: گروه2-1

 اپراتورهای تلفن همراه گروه اول:

 الحسنههای قرضاعتباری و صندوقسسات مالی و ؤها و مبانك گروه دوم:

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

 :دینگ گروه اقتصادی برای گروه سومهل

مطابق  هستند و هامجموعه گروه دارانِصاحبان کاال و خدماتی که سهامو آن دسته از اشخاص حقوقی  درخصوص -

به ثبت  هاو در ثبت شرکتمتعلق به گروه اصلی )مرکزی( ها آندرصد سهام و سرمایه  50قانون تجارت بيش از 

های توليدی هرگروه ظرفيت سایرگيرد ليکن از آنجا که دول بودجه ماهانه به کل گروه تعلق میـج، استرسيده 

 ، صنعت و خدماتو دامی توليد داخل  کشاورزیمحصوالت باف،  فرش دستهای صنایع دستی و خشب مانند

سقف ، مبنای تسهيم جدول ،گرددبراساس جدول هدفمندی و سایر بندها تعيين می گردشگری و رفاهی و ... 

 بود. بودجه هرگروه خواهد

 توانندمی رند،دا یمتنوعیا خدمات  تآن دسته از صاحبان کاال و خدماتی که هلدینگ نيستند ولی محصوال -

های توليدی و سایر بندها از بقيه ظرفيت ،خود براساس ميزان بودجه ارائه شده برای هر یك از گروه محصوالت

 استفاده کنند.

 

 ویژند = نام و نشان تجاری ) برند( بر اساس مصوبه فرهنگستان زبان و ادب فارسی
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مبنای محاسبه بودجه ماهانه  ،داز مجموعه هلدینگ خارج شو ،ای بعدهمذکور در سالکه گروه در صورتی :1تبصره 

 .استسقف گروه هلدینگ  ،ميزان اعتبار اوليه گروه در سال قبل بوده و مالك افزایش بودجه

 شركت همکار و تعهدات: -3ماده

ضمن  ،رت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشند اتبليغات از وز که دارای مجوز رسمیِ ایهای تبليغاتیها و کانونشرکت    

به  اقدام به عقد قرارداد همکاری ،جمهوری اسالمی یوسيماکل بازرگانی سازمان صداقبول ضوابط و مقررات اداره

 نمایند.کانون تبليغاتی(مییاصورت دو طرفه)اداره کل بازرگانی و شرکت 

برای سال از صاحب آگهی باید نماید، هر شرکت همکار که برای صاحب آگهی درخواست عقد قرارداد می -الف

نامه معرفیاعتبار اعتبار از سوی صاحب آگهی، زمان )در صورت عدم قيد مدت  نامه ارائه نماید.معرفی 1400

 یك ماه خواهد بود(

از باید در صورت لزوم مجوز  يست؛واگذاری امتياز کانون مورد قبول ن یا گونه وکالت برای نقل و انتقالهيچ -ب

 طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی واگذار شود.

مين یا أ، ت)اعم از طراحی کمپين تبليغاتیای های معاند ماهوارهمشتری در شبکههرنوع همکاری برای جذب  -ج

توسط شرکت و یا کانون تبليغاتی ها( یجاد تسهيالت برای آنیا اها ند یا فرآیند انتشار در این شبکهتسریع در رو

 رداد خواهد شد .طرفه قراجب فسخ یك وممنوع بوده و مها و اعضاء هيئت مدیره شرکت

و یا حضور  اندپخش ننمودهآگهی اما از صداوسيما  گذشته قرارداد همکاری داشته های تبليغاتی که سالشرکت -د

قرارداد همکاری نيز  ،زمان با قرارداد پخشهم توانندمی ب آگهیدر سال جدید پس از معرفی صاح ،اندنداشته

 منعقد نمایند.

مکانيزه صاحبان کاال و خدمات و لزوم ثبت   سومهای تعيين شده برای گروه با توجه به تعدد زیر مجموعه -هـ

های ها و شرکتمحتوایی و موضوعی کمك شایانی به آنها خواهد کرد، تمام کانونطبقه انتخابی که از نظر مالی، 

طبقه اقدام نمایند تا دقيقا و کامالً با هرهای نسبت به انتخاب دقيق زیر مجموعه تبليغاتی موظف هستند

 محصول یا خدمت مورد تبليغ منطبق باشد.

ابی را تایيد خواهد کرد و هيچ گونه مسئوليتی در قبال هرگونه کل بازرگانی صرفاً طبقه و زیر مجموعه انتخاداره     

 .داشتنخواهد  اشتباه احتمالی در این انتخاب
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 : تعریف قرارداد و شرایط آن:4ماده 

کل بازرگانی و اداره)وب به صورت دوطرفه های مصکه طبق تعرفه، تعهدی است کتبی  ، قرارداد پخش آگهی     

تنظيم و پس از امضاء و  )تبليغاتیویا کانون کل بازرگانی، صاحب آگهی و شرکت اداره)یا سه طرفه  (صاحب آگهی

 اخذ مدارك، معتبر و نافذ خواهد بود.

ند که ضوابط و مقررات پخش آگهی بازرگانی سازمان هستصاحبان آگهی زمانی مجاز به انعقاد قرارداد  - الف

 را پذیرفته باشند. ایران صداوسيمای جمهوری اسالمی

 د.نشوکل امور حقوقی تهيه شده، منعقد و مبادله میهایی که از قبل توسط ادارهنمونهتمام قراردادها طبق  - ب

داشته نام تجاری و نمایندگی رسمی یا مالکيت آن را طبق مدارك رسمی هر قرارداد بنام یك صاحب آگهی که  - ج

 شود.چند صاحب آگهی خودداری میائتالف رش قراردادهای ، منعقد خواهد شد و از پذیباشد

ام تعهدات خود از انجهای مقرر در زمانکل بازرگانی برابر تشخيص ادارهدر صورتی که صاحبان کاال و خدمات  - د

و نسبت به وصول مطالبات  هدونم ها ممانعتآنهای تبليغاتی از پخش آگهینيز کل مزبور اداره ،خودداری نمایند

 .خواهد کردخود با اجرای تعدیالت الزم از طریق مبادی ذیربط اقدام 

ضوابط حاضر  2از ماده  2-1ع بند وسمت موضمقام تشخيص و صاحبان امضای مجاز و ذیباید توسط قرارداد  - ـه

حسب مورد ارائه تصویری از اساسنامه و آخرین  ،عمومی و خصوصی و برای اشخاص حقوقیِ امضاء شده باشد

 الزامی است.اند شدهروزنامه رسمی که در آن صاحبان امضای مجاز معرفی 

قبل از پخش و های همکار خود را متعاقباً تواند شرکت همکار یا شرکتدر قراردادهای دوطرفه صاحب آگهی می - و

 معرفی نماید.

قراردادهای سه طرفه با ارائه تسویه حساب از شرکت همکار قبلی، حداکثر ظرف : تغيير شرکت همکار در 2بصره ت

کل بازرگانی انجام خواهد شد. قبول پخش از شرکت همکار جدید بالفاصله روز از تاریخ اعالم به اداره 15 مدت

اقدامات  برای تعيين تکليف کارمزد باقی مانده و ،همکار قبلی شرکتِ رت اعتراضِدر صوو پذیرد صورت می

کل له رسيدگی خواهد کرد و نظر ادارهالطرفين به مسئی به عنوان حکم و داور مرضیکل بازرگانادارهاجرایی، 

 االجراست.بازرگانی قطعی و الزم

تعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهی کماکان به قوت خود باقی  تمام 2در صورت اجرای تبصره : 3بصره ت

 .خواهد بود

ها طبق این مصوبات طبق مصوبات شورای عالی استاندارد، تمام صاحبان کاال و خدماتی که محصوالت آن: 4تبصره 

دریافت شناسه پخش ، الزم است قبل از است مشمول اخذ مجوز استاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران

 آگهی نسبت به اخذ این مجوز و ارائه آن اقدام نمایند.



   7 
 

ـصره  ســه آگهی  اخذ پيگيری:  5تب صــاحب آگهی و  برعهده شــده ســاخته آگهی های تجاری برای بازرگانیشــنا
ــهوری سيمای و صدا سازمان بازرگانی کلاداره و است های تبليغاتی ها و کانونشرکت ــ ــالمی جم ــ  اس

صــوص دراین ایران ســ هيچ خ ســؤليت  و ندارد ليتیؤم ســه دراخذ موفقيت عدمم  ابطال موجب که شــنا
 تبليغاتی خواهد بود. وکانون های ، تماماً برعهده صاحب آگهی و شرکت گرددمی قرارداد

 

 ها:دانواع قراردا -5ماده 

 : و رادیویي تلویزیوني قراردادهای -5-1

    ـسال جاری به منظور ـشتر ازدر  ـستفاده حداکثری از ظرفيت  حمایت هرچه بي ـصاحبان کاال و خدمات و ا

 در تلویزیونی و رادیویی هایآگهی انواع. ـشودقراردادها در یك نوع متمرکز می ،ـضرایب بودجه ماهانهسـساالنه

ـستانی یِمل و تلویزیونی رادیویی، هایـشبکه تمامی مرزیِ متعلق به رـسانه ملی )متناـسب با گویش و و برون ا

 زبان هر شبکه( قابل پخش است. 
 ـستان یِمل یِهایآگه درخـصوص ـشو بیـضرا یا  یهایآگه پخش و رشیپذ مقررات و ـضوابط در مندرج یقیت

  .  بود خواهد احتساب قابل یونیزیتلو و ییویراد

 :قرارداد مشاركتي -5-2 

و قصد مشارکت  را داشتهالذکر کی از قراردادهای فوقیصاحبان کاال و خدماتی که با تفاهم شبکه مورد نظر بين      

 منعقد خواهد شد. ،های رادیویی و تلویزیونی را داشته باشندحامی مالی برنامهعنوان به

 قرارداد فرهنگي: -5-3

ها و در قالب جدول ش آگهیمقررات پذیرش و پخهای فرهنگی با رعایت مجموعه ضوابط و قرارداد پخش آگهی -1

 منعقد ميشود.ذیل 

 «1»جدول شماره 

 (19-24(، شامگاهي )ساعت 12-19(، عصرگاهي )6-12صبحگاهي )

 

 درصداضافه پخش درصدتخفيف ریالي محل پخش )زمان پخش( ردیف

 900 90 ساعته( 24صبحگاهی، عصرگاهی، شامگاهی ) 1
 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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 .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

کل بازرگانی تعيين و سفارش های ارائه شده از سوی ادارهرفيتهای تلویزیونی و رادیویی براساس ظزمان و شبکه -5

 گيرد.صورت می یتبليغاتتوسط صاحبان کاال و خدمات و یا شرکت 

 های سينمایي:قرارداد محتوایي ارزشي و دیني كتاب و فيلم -5-4

 -انقالب اسالمی -های ارزشی مانند دفاع مقدستوليدات محتوایی ارزشی و دینی شامل: کتاب و فيلم گروه اول:

 ؛کودك و... -خانواده

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

با رعایت مجموعه ضوابط و مقررات پذیرش و  پس از تایيد محتوایی عقد قراردادهای ارزشی و دینی دو گروه-1

 .استها در قالب جدول ذیل پخش آگهی

 «2جدول شماره »

 

 

 

 گيرد.تعلق نمی کارمزدگونه قراردادها این به -2

 .است فقط به صورت نقدی  این قراردادهانحوه پرداخت  -3

کل بازرگانی تعيين و سفارش های ارائه شده از سوی ادارهرفيتهای تلویزیونی و رادیویی براساس ظزمان و شبکه -4

 گيرد.صورت می یخدمات و یا شرکت تبليغاتتوسط صاحبان کاال و 

 انواع امتيازهای تشویقي قراردادها: -6ماده 

 اضافه پخش تسریع: -الف

و به منظور تشویق صاحبان  شودآغاز می 1399س11س11از تاریخ   1400قراردادهای جدید پخش برای سال انعقاد      

ریزی دقيق در تنظيم و انعقاد قرارداد امتياز پخش تسریع تعلق خواهد گرفت. مالك حفظ کاال و خدمات به برنامه

تسليم  3شماره اسناد مالی آن نيز در تاریخ مقرر طبق جدول  بایداضافه پخش تسریع فقط اخذ قرارداد نيست بلکه 

 .ه باشدما شدامور مالی بازرگانی صدا و سي

 اضافه پخشدرصد درصد تخفيف ریالي گروه ردیف

 4900 98 گروه اول 1
 1900 95 گروه دوم 2
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های زیر منعقد كه در تاریخگيرد تعلق ميقراردادهایي به و سوم اضافه پخش تسریع در گروه اول و دوم 

 شود:

 «3جدول شماره »

 درصد اضافه پخش تلویزیوني و رادیویي شرح ردیف

 150 1399س11س30تا  1399س11س11از  1
 50 1399س12س27تا  1399س12س01از 2
 25 1400س1س31تا  1399س12س28از  3

 امتياز حضور اولين بار: -ب

اقدام به انعقاد  ،ویژندبه صاحبان کاالها و خدماتی که برای اولين بار پس از ارائه  ،برای حمایت از کارآفرینی     

  1400متناسب با مدت زمان عدم حضور، به هر تعداد قرارداد منعقده در طول سال  ،نمایندآگهی قرارداد پخش 

 گيرد. اضافه پخش تشویقی تعلق می

 

 «4جدول شماره »

 در صد اضافه پخش رادیویي و تلویزیوني

 درصد اضافه پخش تلویزیوني ورادیویي شرح ردیف

 100 1399س12س29تا 1399س1س1 اولين بار بعد از یك سال عدم حضور 1
 200 1399س12س29تا 1397س1س1 اولين بار بعد از سه سال عدم حضور 2
 300 1399س12س29تا  1395س1س1 اولين بار بعد از پنج سال عدم حضور 3

تعادل قيمت ایجاد گری و کميت باعث رونق اقتصادی و کاهش امر واسطه و ضمن افزایش کيفيت ویژند :6تبصره 

، الذکرهای فوقلذا رسانه ملی به منظور ارتقاء شاخص ؛نات اقتصادی خواهد شداخصوص در نوسبه ،در بازار

محصوالت قبلی خود از صاحبان کاال و خدماتی که عالوه بر  نسبت به تقویت آن دسته در پخش تبليغات

درصد متناسب با مدت زمان عدم حضور،  ،محصوالت و خدمات نمایند جدیدی از طبقهبه توليد  اقدام

 .دهداختصاص میها به هر یك از شناسه آگهی( 4براساس جدول شماره )اضافه پخش 

و هرگونه تغييری در نام صاحب آگهی یا  استکاال یا خدمات  ویژندشاخص تشخيص حضور اولين بار، : 7تبصره 

مشمول اعطای این امتياز نخواهد بود و به هر  ،هاها و نمایندگی یا استانها و قسمتشرکت و معاونت

 شود.امتياز حضور اولين بار اعطاء می باریكفقط صاحب آگهی 
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اولين حضور خود در رسانه ملی را تجربه  1399طی سه ماهه آخر سال به صاحبان کاال و خدماتی که : 8 تبصره

اضافه پخش تشویقی تعلق به حضور اولين بار یا افزایش بودجه،  ، به انتخاب صاحب کاال و خدماتاندکرده

 گيرد.می

 بسته حمایتي از تغيير ویژند غير ایراني به ویژند ایراني:    –ج 

تجاری، مانند  ویژند( مبرهن است كه های تبليغاتیکانونها و ها و شرکتبنگاهبر تمام فعاالن عرصه اقتصاد )

از جمله مزایایي است كه بر بازار هدف  ،های كاركردی، احساسي و عقالیيهای ذهني یا تداعيگره

در تجاری،  ویژندها با هر رو پيوند ميـان تصاویر و نشانهگذارد و از هميـنای ميجثيرات عميقي برأت

 . ستهاگيریها و تصميممبنای بسياری از انتخاب خرید هر كاال یا محصول

-خوبي آگاهند كه در قياس با ویژگيبا توجـه به وضعيت جغرافـيایي كشور عزیزمان ایران، همگان به     

های خارجي ها و نشانویژندهای كشورهای همسایه  از قبيل زبان، فرهنگ و مسائل قومي، رقابت با 

ویژه بوده و هست بهخود تجاری  ویژندهای مهم و اساسي فعاالن حوزه توليد در انتخاب همواره از دغدغه

 اند.های چشمگيری متقبل شدههزینه (ویژند)های طوالني برای این دارایي ارزشمند خود كه طي سال

ما  گرانبهاترین سرمایه ملي و هویت، از سوی دیگر زبان فارسي به عنوان ميراث پرارزش نياكان     

ایرانيان است كه نسل به نسل و سينه به سينه، امروز به دست ما رسيده و همه باید در حفظ این ميراث 

 باشيم. و كوشا ارزشمند و عظيم سهيم 

 ،كل بوده و هستبا توجه به ضرورت حفظ زبان و ادبيات فارسي كه همواره مورد توجه این اداره     

رو است. از همين داشتههای تبليغاتي مورد حمایت قرار سي در آگهيها و اصطالحات فاراستفاده از واژه

ویژند  غيرایراني به ویژندای برای تغيير كل بازرگاني تسهيالت ویژهو با عنایت به موارد یادشده، اداره

اند كه تغيير نام داده يتمام كاالها و خدماتاز اخذ مدارك مثبته شامل پس ایراني در نظر گرفته است كه 

 واهد شد.خ

 «5»جدول شماره 

 (ارقام به ميليارد ریال ميباشد ) بسته حمایتي از تغيير ویژند غير ایراني به ویژند ایراني

 ميزان تعرفه تلویزیونی تاریخ حضور شرح ردیف

 60 1399س12س29تا 1399س1س1 تغيير نام بعد از یك سال حضوردر رسانه ملی  1

 120 1399س12س29تا 1397س1س1 تغيير نام بعد از سه سال حضوردررسانه ملی  2

 200 1399س12س29تا  1395س1س1 تغيير نام بعد از پنج سال حضوردر رسانه ملی 3
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 اضافه پخش تشویقي ماليات بر ارزش افزوده: -7ماده 

اضافه پخش درصد  10صاحبان کاال و خدمات  به تمام ،افزودهبه منظور اجرای قانون پرداخت ماليات بر ارزش    

 شود.تشویقی اعطاء می

-هوشمندانه سياستي كشور در راستای اجرای هدفمند و های توليدی و خدماتتسهيالت بخش -8ماده

 و نيز اقتصاد مقاومتي: 44ای اصل ه

 ،کمك به توسعه اقتصادی کشوردهندگان خدمات و به منظور حمایت حداکثری از توليدکنندگان داخلی و ارائه      

 شود.اعطاء میبه محصوالت نيز به شرح زیر  ایاضافه پخش تشویقیعالوه بر سایر امتيازات، 

 « 6 جدول شماره»
 درصد اضافه پخش شرح ردیف

 300 خدمات گردشگری رفاهی و اقامتی 1

 200 لبنيات مانند: شير، پنير، ماست و... 2
 200 بافصنایع دستی و فرش دست  3
 200 محصوالت دانش بنيان 4
 200 کيف، کفش، پوشاك و محصوالت سراجی  5

 200 محصوالت کشاورزی و دامی توليد داخل 6
 150 صنعت 7

 تسهيالت حمایت از توليدكنندگان و صاحبان خدمات برتر: -9ماده 

در راستای اصالح الگوی مصرف، با هدف کاهش که حمایت از آن دسته از صاحبان کاال و خدمات منظور به      

های دو و سه پس از ارائه مدارك به گروه ،نمایند و ترغيب توليدکنندگان داخلیمصرف انرژی در جامعه اقدام می

 شود.اعطاء میبه شرح ذیل  یمثبته اضافه پخش
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 «7جدول شماره »

 

 امتياز حضور مستمر در رسانه ملي: -10ماده 

سابقه های رادیو یا تلویزیون که در هریك 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،  ،اندداشتهتبليغات 

 را حفظ  1399درصد جدول و اگر بودجه سال 100 گر مشمول تسهيالت تشویقی افزایش بودجه شده باشدا

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

 «8جدول شماره »

 اضافه پخش سالهای حضور ردیف

 110 سالهیك 1

 200 دوساله 2

 250 سالهسه 3

 300 چهارساله 4

 350 سالهپنج 5

 

 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 برقیآوری جدید از جمله انرژی خورشيدی موتور سيکلتفن 6

 30 باشند 1399تا  1393صاحبان کاال و خدماتی که کارآفرین برتر طی سال  7

 30 رعایت حقوق مصرف کننده مورد تایيد سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده 8



   13 
 

ضافه می به جدول فوق ابه ازاء هر سال درصد اضافه پخش 20 ، سال 5حضور مستمر بيش از  درصورت:  9تبصره 

 شود .

 .است1399در سال ميزان پخش  و تعدیل در هر رسانه  ،1400افزایش بودجه سال مالك تعيين  :10 تبصره

دليلی بودجه خود را کسر و یا تعدیل به هر  97برای صاحبان کاال و خدمات تحت ليسانس که در سال :  11تبصره 

است. در  97اند مالك استفاده از این بند افزایش بودجه نسبت به مبلغ قبل از کسر بودجه سال نموده

باشد، مالك عمل بودجه سال  97ی قبل از کسر یا تعدیل سال بيش از بودجه99صورتی که بودجه سال 

 الزامی است 98است.حضور مستمر در سال 99

های لوازم در حوزهتا کنون توليد  98و  97های صاحبان کاال و خدمات تحت ليسانسی که در سال 12ه تبصر

ها کمتر از مشروط بر آنکه بودجه ساالنه آن و  11رعایت تبصره شماره کنند، با آرایشی، بهداشتی می

باشند و در صنف لوازم  درصدی برخوردار70ميليارد ریال نباشد، باید از رشد بودجه ساالنه حداقل  1000

ی قبل از بيش از بودجه 99در صورتی که بودجه سال  . درصد باشد 50سلولزی این رشد باید حداقل 

صورت، بودجه قبل از کسر و یا و در غير این 99باشد، مالك عمل بودجه سال  97کسر یا تعدیل سال 

 الزامی است 98مالك است. حضور مستمر در سال 97تعدیل سال 

های صاحبان كاال و ماهانه و افزایش بودجه ساالنه به تفکيک گروه اضافه پخش بودجه ساالنه و -11ماده 

 خدمات:

 گروه اول:  -الف

 ریال(ميليون به  )ارقام«                 9»جدول شماره                                         

                                 

 ردیف
ميزان بودجه 

 ساالنه
 بودجه ساالنه تلویزیونيجدول اضافه  پخش 

 جمع پخش درصد اضافه پخش

1 2.300.000 500 13.800.000 
2 3.000.000 1200 39.000.000 
3 5.000.000 2500 130.000.000 
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 ریال(ميليون به  )ارقام«                  10»جدول شماره                                        

 ردیف
 1400بودجه سال 

 

 99بودجه سال 

  99افزایش بودجه تلویزیوني نسبت به سال 

00.00032.  .000.0003  .000000.5  

 درصد اضافه پخش 

1 1,500,000 80 400 550 

 

 به ميليون ریال( )ارقام                     « 11جدول شماره »                                      
 

 

 

 

 

 به ميليون ریال( )ارقام«                      12»جدول شماره                                          

 ردیف
  1400بودجه سال 

 

 99بودجه سال 

  99افزایش بودجه رادیویي نسبت به سال 

.000300  ,000450  .000600  

 درصد اضافه پخش 

1 150,000 100 400 800 

فقط براي تبليغ خدمات حوزه ويژند  11و 9توانند از جداول شماره : اپراتورهاي تلفن همراه مي13تبصره 

هاي ذاتي اپراتوري )بجز خدمات فضاي مجازي(، خدمات گفتگوي دو طرفه، فروش خود، فعاليت

 شارژ توسط اپراتور، پيام كوتاه و آهنگ انتظار استفاده نمايند.

 10ميليارد ریال  50های ساالنه باالتر از سقف جدول در تلویزیون به ازای هر برای بودجه اولدر گروه : 14بصره ت

 اضافه پخش داده خواهد شد.درصد  20ميليارد ریال  10و در رادیو به ازای هر  درصد

 

 

 

 ميزان بودجه ساالنه ردیف
 جدول اضافه  پخش بودجه ساالنه رادیویي

 جمع پخش درصد اضافه پخش

1 .000300  270 .0001.110  
2 .000450  600 150.3 ,000 
3 .000600  1000 .000600.6  
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 : قراردادهای سه ساله گروه اول -ب

و اطالع رسانی نيازمند  ،فضای مجازی ی اپراتورهای تلفن همراه وکارهاایجاد و توسعه کسب و الزمه از آنجاکه      

ها طراحی و فعاليت گونه این توسعهاز  حمایترای ب ریزجدول ، است در یك بازه زمانی سه سالهکم دست تبليغ 

 د بود . ننخواه 23 ماده 95تبصره  مشمول دول لذا استفاده کنندگان از این ج ،شدهتنظيم 

  است 13حداکثر جدول شماره برای گروه اول قراردادهای سه ساله اضافه پخش مجموع امتيازات.  
 

 به ميليون ریال( )ارقام«               13»جدول شماره                                          

 

 

 

 

 

 12یك سوم  ،زمان با عقد قراردادهممبلغ یك سوم  ،در گروه اول این نوع قراردادهامبلغ پرداخت نحوه : 15تبصره 

 .استقرارداد  ماه پس از عقد 24 نيز و یك سوم ماه پس از عقد قرارداد

ـسقف   ـسه ـسال تا در اینو اـضافه پخش ذیربط، خش قراردادی پ عالوه برگروه اول ـساله قراردادهای ـسه :16 تبـصره

که متناـسب با  گيرندقرار می )باحفظ اـضافه پخش هر قرارداد( تـسهيالت تـشویقی رایگاننيز مـشمول  150%

 . قابل استفاده استهای قرارداد و پایان هر ماه الپخش های انجام شده در تمام س

 ميزان پخش آگهی هر سال حسب نياز صاحبان کاال و خدمات  خواهد بود.
ـسوی ادارهطبقات برنامه • ـساله تفاهم مطابق روال عمومی از  ـسه  کل های رادیویی و تلویزیونی که طی دوره 

 شود، مالك عمل است. بازرگانی تعيين و اعالم می

ســتانی یِمل و تلویزیونی رادیویی، هایشــبکه تمامی در تلویزیونی و رادیویی هایآگهی انواع • مرزیِ و برون ا

ـسيما قابل  ـصدا و  ـصویب اداره کل بازرگانی  ـشبکه( با ت ـسب با گویش و زبان هر  ـسانه ملی )متنا متعلق به ر

 پخش است. 
 20صاحبان آگهی گروه اول  متقاضی استفاده از قراردادهای سه ساله، درصورت تمایل ميتوانند حداقل  •

 درصد کل بودجه را در صدا آگهی پخش نمایند.

 یهایآگه پخش و رشیپذ مقررات و ضوابط در مندرج یقیتشو بیضرا) یاستان یِمل یِهایآگه درخصوص •

  . ( بود خواهد احتساب قابل مربوطه  سال یونیزیتلو و ییویراد

 ردیف
ميزان بودجه سه 

 ساله

 جدول اضافه پخش بودجه سه ساله

درصد اضافه 

 پخش
 جمع پخش

1 10.000.000 8000 .000000.810  
2 5.000.0001  12500 1.890.000.000 
3 .000000.20  17000 3.420.000.000 
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 گروه دوم:  -ج

 به ميليون ریال( )ارقام      «             14»جدول شماره                                                

 

                                                                                                    
 

 به ميليون ریال( )ارقام«                                       15»جدول شماره                                                                  

 

ف
دی

ر
 

بودجه سال 

1400 
 

 99بودجه  سال

  تلویزیوني 99افزایش بودجه نسبت به سال 

,000115  ,000230  ,000345  ,000460  ,000552  ,000690  ,000920  

 درصد اضافه پخش

1 100,000 02  100 200         
2 180,000 0 50 120 220    

3 300,000 0 0 25 001  180   

4 350,000 0 0 0 50 80 180  

5 400,000 0 0 0 30 50 120 220 

6 480,000 0 0 0 0 25 120 300 

 

 

 

 

 ميزان بودجه ساالنه ردیف
 جدول اضافه پخش بودجه ساالنه تلویزیوني

 جمع پخش درصد اضافه پخش

1 115,000 220 368,000 
2 230,000 300 920,000 
3 345,000 380 1,656,000 
4 460,000 400 2,300,000 
5 552,000 500 3,312,000 
6 690,000 600 4,830,000 
7 920,000 1200 11,960,000 
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 برای عقد قراردادهای تلویزیوني: دوم جدول تشویقي گروه 

طبق جدول ذیل  صاحبان آگهی این گروه مشروط به استفاده از جدول افزایش بودجه نسبت به سال قبل     

 از تسهيالت تشویقی رایگان استفاده نمایند.  1400 توانند تا پایان بهمن ماهمی

 «16جدول شماره »

 ردیف
درصد افزایش بودجه نسبت به 

 1399سال
 ميزان ثانيه

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 درصد رشد داشته باشند 100که بيش از دوم  : صاحبان کاال و خدمات گروه17تبصره

در  خواهند بود؛مشمول استفاده از جدول فوق الذکر  ،ميليارد ریال نباشد 150آنها در تلویزیون کمتر از 

درصد جدول فوق الذکر 20مشمول  ،باشد 15چه رشد بودجه طبق جدول شماره صورت چنانغيراین

 خواهند شد.

درصد جدول  50باید  اندشده 16تسهيالت تشویقی جدول شماره که مشمول  دومصاحبان آگهی گروه  :18تبصره

 پخش نمایند.رایگان در رادیو آگهی را آن درصد  50فوق الذکر را در تلویزیون و 

 .استپخش قابل اضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد  :19تبصره 

با همان شرکت  نيز باید پخش تشویقی اعطایی ،چه پخش اصلی با یك شرکت تبليغاتی باشدچنان : 20 تبصره

تسهيم رایگان بالمانع  ،تبليغاتی انجام شود )در صورت اعالم عدم طلب کارمزد توسط شرکت  تبليغاتی

 است(

تعلق خواهد پس از اتمام قرارداد ظرفيت تشویقی  وبوده : این طرح مشمول قراردادهای کاهش بودجه ن 21تبصره 

  گرفت .

ها موقعيتپخش در سایر درصورت  ،از هر برنامه استهای قبل آگهیفقط برای پخش : این تسهيالت  22تبصره 

 اعمال خواهد شد.با هر موقعيت ضریب متناسب )بين و ...( 
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 درتلویزیون دومضریب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشویقی گروه  «17شماره جدول»

 

 

 

بخواهند تسهيالت تشویقی رایگان را در دی و بهمن ماه سال  دومکه صاحبان آگهی گروه در صورتی: 23تبصره

      شود.طبق جدول ذیل محاسبه می ،پخش نمایند  1400

 درتلویزیون دومضریب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشویقی گروه  «18شماره جدول»                                    

 

 

 

 

 

 ضریب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشویقی گروه دوم در رادیو «19»جدول شماره

 

 

 

 

که صاحبان آگهی گروه دوم بخواهند تسهيالت تشویقی رایگان را در دی و بهمن ماه سال در صورتی: 24تبصره

       شود.پخش نمایند، طبق جدول ذیل محاسبه می 1400

 .تسهيالت تشویقی از رادیو به تلویزیون قابل انتقال نيست 
 

 

 

 

 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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 آگهی تسهيالت تشویقی گروه دوم در رادیوضریب زمانی پخش  «20»جدول شماره

 

 

 

 

ها های قبل از هر برنامه است، درصورت پخش در سایر موقعيت: این تسهيالت فقط برای پخش آگهی 25تبصره 

 خواهد شد.)بين، و ...( ضریب متناسب با هر موقعيت اعمال 

 به ميليون ریال( )ارقام«            21»جدول شماره                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 به ميليون ریال( )ارقام«                      22»جدول شماره                                                              

 ردیف

 1400بودجه سال  

 

 99بودجه سال  

 رادیویي 99افزایش بودجه نسبت به سال 

23,000 34,500 57,500 80,500 103,500 
 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 10 200 1200 

 

در درصد و  10ميليارد ریال  15در تلویزیون به ازای هر  ساالنه،و افزون بر سقف جدول  گروه دوم برای :26تبصره 

 شود.پخش تشویقی اعطاء میاضافه درصد  30ميليارد ریال،  5هر به ازای رادیو 

 درصد اضافه زمان پخش ردیف

 30 صبحگاهی 1
 50 عصرگاهی 2
 40 شامگاهی 3

 ردیف
ميزان بودجه 

 ساالنه
  جدول اضافه  پخش بودجه ساالنه  رادیویي

 جمع پخش درصد اضافه پخش
1 23,000 150 57,500 

2 34,500 240 117,300 

3 57,500 500 345,000 

4 80,500 650 603,750 

5 103,500 1500 1,656,000 
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در صورتی که و بلغ قرارداد و پخش خواهد بود مالك افزایش بودجه، مقایسه بين م هاگروه تمامیدر : 27تبصره 

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

 

 جدول تشویقي گروه دوم برای عقد قراردادهای رادیویي:

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

 تسهيالت تشویقی رایگان استفاده نمایند.طبق جدول ذیل از   1400ماه سال 

 « 23جدول شماره »

 

 

 

 

 

 .بودپخش خواهد قابل اضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد  :28تبصره 

چه پخش اصلی با یك شرکت تبليغاتی باشد، پخش تشویقی اعطایی نيز باید با همان شرکت چنان :29 بصرهت

بالمانع تبليغاتی انجام شود )در صورت اعالم عدم طلب کارمزد توسط شرکت  تبليغاتی، تسهيم رایگان 

 است(

تعلق پس از اتمام قرارداد ظرفيت تشویقی  وشود : این طرح مشمول قراردادهای کاهش بودجه نمی 30تبصره 

 خواهد گرفت

 رادیو درگروه دوم ضریب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشویقی  «24 شماره جدول»

 

 

 

بخواهند تسهيالت تشویقی رایگان را در دی و بهمن ماه سال  دومکه صاحبان آگهی گروه در صورتی: 31تبصره

       شود.طبق جدول ذیل محاسبه می ،نمایندپخش  1400

 ميزان ثانيه 1399درصدافزایش بودجه نسبت به سال ردیف

1 15 1000 
2 25 1200 
3 50 1800 
4 80 2000 

5 125 2500 

 درصد اضافه زمان پخش ردیف

 50 صبحگاهی 1

 70 عصرگاهی 2

 60 شامگاهی 3
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  به تلویزیون قابل انتقال نيست.تسهيالت تشویقی از رادیو 
 رادیو رد گروه دومضریب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشویقی  «25 شماره جدول»

 

 

 

 

ها های قبل از هر برنامه است، درصورت پخش در سایر موقعيت: این تسهيالت فقط برای پخش آگهی 32تبصره 

 موقعيت اعمال خواهد شد.)بين، و ...( ضریب متناسب با هر 

 گروه دوم: قراردادهای سه ساله  -د

است زیرا با ارائه خدمات مالی ، پشتيبانی از بنگاه تسریع کننده در هر نظام اقتصادی  بانکیها وخدمات  فعاليت

تسریع ميشود . از همين رو در نهایی های اقتصادی و انجام فعاليتهای ذاتی بانکی ، ارائه خدمات مالی به مشتریان 

اطالع رسانی و آگاهی بخشی آحاد جامعه که نيازمند راستای ایجاد تغيير رفتار در حوزه مالی و فرهنگ سازی ، 

در یك دوره زمانی سه ساله ضروری است برنامه ریزی فرهنگ سازی و تغييررفتار در حوزه خدمات مالی می باشند 

 بل اعطا در حوزه خدمات بانکی مندرج است . در جدول زیر سقف امتيازات قا

  ميباشد. 26حداکثر جدول شماره گروه دوم قراردادهای سه ساله اضافه پخش مجموع امتيازات 
 

 به ميليون ریال( )ارقام«              26»جدول شماره                                          

 

 

 

 

 

 

 

 درصد اضافه زمان پخش ردیف

 30 صبحگاهی 1
 50 عصرگاهی 2
 40 شامگاهی 3

 ميزان بودجه سه ساله ردیف
 پخش بودجه سه سالهجدول اضافه 

 جمع پخش درصد اضافه پخش

1 .000500.1  3000 .000500.46  
2 2.500.000 4000 102.500.000 
3 3.500.000 5500 196.000.000 

4 .000000.5  6000 .000.000305  
5 .000000.7  7000 .000.00497 0 
6 10.000.000 10000 1.010.000.000 
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یك سوم همزمان با عقد قرارداد ( 26ی سه ساله گروه دوم)جدول شماره : پرداخت این نوع قراردادها 33تبصره 

 باشد. ماه پس از عقد قرارداد می 24ماه پس از عقد قرارداد و یك سوم  12یك سوم 

 به ميليون ریال( )ارقام«                27»جدول شماره                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـساله  ـسه  ـشماره پرداخت این نوع قراردادهای  ماه پرداخت می  36های قرارداد ه طی ما( 27گروه دوم )جدول 

 قسط(12شود ) هر سال 

ـشماره های  نوع قراردادها هر دو مدت  • ـست که ماه 36  (27و  26)جدول  ـست ـصورت درا ـصاحبان  درخوا

 کاال و خدمات و موافقت اداره کل بازرگانی، تا شش ماه دیگر قابل تمدید است.
 ميزان پخش آگهی هر سال حسب نياز صاحبان کاال و خدمات  خواهد بود.

ـسوی ادارههای رادیویی و طبقات برنامه • ـساله تفاهم مطابق روال عمومی از  ـسه  کل تلویزیونی که طی دوره 

 شود، مالك عمل است. بازرگانی تعيين و اعالم می

ســتانی یِمل و تلویزیونی رادیویی، هایشــبکه تمامی در تلویزیونی و رادیویی هایآگهی انواع • مرزیِ و برون ا

ـسب با گویش و زبان ه ـسانه ملی )متنا ـسيما قابل متعلق به ر ـصدا و  ـصویب اداره کل بازرگانی  ـشبکه( با ت ر 

 پخش است. 
 یهایآگه پخش و رشیپذ مقررات و ضوابط در مندرج یقیتشو بیضرا) یاستان یِمل یِهایآگه درخصوص •

  . ( بود خواهد احتساب قابل مربوطه  سال یونیزیتلو و ییویراد
ـسه • ـسال تاـساله عالوه بر پخش قراردادی و قراردادهای  ـسه  ـضافه پخش ذیربط، در این  نيز  %150ـسقف   ا

ـشویقی رایگان  ـسهيالت ت ـشمول ت ـضافه پخش هر قرارداد( م ـسب با پخش قرار می) با حفظ ا گيرند که متنا

 . های قرارداد و پایان هر ماه قابل استفاده استهای انجام شده در تمام سال
 20حداقل  تمایل ميتوانند ، درصورتدهای سه سالهمتقاضی استفاده از قراردا آگهی گروه دوم صاحبان 

 نمایند.درصد کل بودجه را در صدا آگهی پخش 

 ميزان بودجه سه ساله ردیف
 جدول اضافه پخش بودجه سه ساله

 جمع پخش درصد اضافه پخش
1 .500.0001  2500 .000000.39  

2 2.500.000 3400 87.500.000 

3 3.500.0000 4800 171.500.000 

4 5.000.000 5300 270.000.000 
5 7.000.000 6000 0427.000.00  
6 10.000.000 8500 860.000.000 
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ميليارد ریال،  206400به ازای پخش هر آگهی گروه دوم در صورت استفاده از قراردادهای سه ساله صاحبان 

 رادیویی خواهند داشت. %50تلویزیونی و  %50ثانيه آگهی رایگان را به ترتيب  10.000امکان استفاده از 
 ثانيه خواهد بود. 12ثانيه، مالك محاسبه همان  12های کمتر از درخصوص آگهی 

 .تسهيالت تشویقی از رادیو به تلویزیون قابل انتقال نيست 
 

 در تلویزیون 2ضریب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشویقی گروه  «28»جدول شماره

 

 

 

 

ها های قبل از هر برنامه است، درصورت پخش در سایر موقعيت: این تسهيالت فقط برای پخش آگهی 34تبصره 

 موقعيت اعمال خواهد شد.)بين، و ...( ضریب متناسب با هر 

بهمن و اسفند ماه سال بخواهند تسهيالت تشویقی رایگان را در  دوم که صاحبان آگهی گروهدر صورتی: 35تبصره 

         شود.پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می1400

 

 در تلویزیون 2ضریب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشویقی گروه  «29»جدول شماره 

 
 

 

 

 

 در رادیو 2ضریب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشویقی گروه « 30»جدول 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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بهمن و اسفند ماه سال که صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهيالت تشویقی رایگان را در در صورتی: 36تبصره

     شود.پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می 1400

 دررادیو 2ضریب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشویقی گروه  «31»جدول شماره

 
 

 

 

 

ها های قبل از هر برنامه است، درصورت پخش در سایر موقعيت: این تسهيالت فقط برای پخش آگهی 37تبصره 

 )بين و ...( ضریب متناسب با هر موقعيت اعمال خواهد شد.
 :سومگروه  -هـ 

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

 به ميليون ریال( )ارقام«               32»جدول شماره                                          

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 درصد اضافه زمان پخش ردیف
 30 صبحگاهی 1
 50 عصرگاهی 2
 40 شامگاهی 3

 ميزان بودجه ماهانه ردیف
 جدول اضافه پخش بودجه ماهانه تلویزیوني

 جمع پخش درصد اضافه پخش

1 1.000 40 1400 
2 1.800 80 3.240 
3 3.000 120 6.600 
4 5.000 160 13.000 
5 8.200 200 24.600 
6 12.000 287 46.440 
7 18.000 370 84.600 
8 29.000 450 159.500 
9 39.000 530 245.700 
10 60.000 600 420.000 
11 92.000 750 782.000 
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 « 33»جدول شماره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یریال اردميلي 5داقل و پخش قرارداد حمنوط به عقد   1400استفاده از ضریب افزایش بودجه در سال : 38 تبصره

 است. 1399در سال رادیو  ریالی در اردميلي 1 تلویزیون و در

یا  1399خدمات در سال  قراردادهای صاحبان کاال و ، 1400برای عملياتی کردن افزایش بودجه سال : 39 تبصره

 اشد.شده ب شده باشد یا تمام مبلغ آن وصولپخش باید کامل 

 به ميليون ریال( )ارقام«           34»جدول شماره                                      

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ردیف
 تلویزیوني 99اضافه پخش افزایش بودجه نسبت به سال 

 درصد اضافه پخش تشویقي 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 

 ميزان بودجه ماهانه ردیف
 جدول اضافه پخش بودجه ماهانه رادیویي

 جمع پخش درصد اضافه پخش

1 500 100 1.000 
2 1.000 170 700.2  
3 1.500 240 100.5  
4 3.000 370 100.14  
5 5.300 500 800.31  
6 8.000 700 000.64  
7 11.000 1000 000.121  
8 16.000 1500 .000256  
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 « 35»جدول شماره 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ميليارد ریال  15در تلویزیون به ازای هر  ،از سقف جدول ماهانه های باالتربرای بودجه  در گروه سوم :40تبصره 

 شود.اضافه پخش تشویقی اعطاء میدرصد  50ميليارد ریال  سههر به ازای و در رادیو  درصد 40

 سه ساله گروه سوم :حمایت از توليد داخلي و اشتغال پایدار قراردادهای  – و

اری در ذه جهت سياست گتوزیع و فروش بو حمایت از زنجيره های توليد،  فزایش توانبه منظور توسعه بازار و ا     

دو روش قرارداد با صاحبان  ، روند فعاليتهای توزیعی و فروش و همچنين ارتقاء سطح زندگی در مصرف کنندگان

 شود:میمنعقد کاال و خدمات 

 درصد از فروش  -الف 
 های معين خین، طی چك در تاريپرداخت به صورت مع -ب 

کل بازرگانی و تصویب معاون از پيشنهاد ادارهشرایط انعقاد قراردادهای سه ساله با صاحبان کاال و خدمات، پس 

منابع مالی و سرمایه انسانی در قالب تفاهم نامه و عقد قرارداد توسط اداره کل بازرگانی با منظور نمودن شرایط 

 مندرج در قراردادهای سه ساله عملياتی می شود. 

 شرایط عمومی:

 باشند. ویژندیا  محصول نهایی  5حداقل توليدکننده  -1
 های پخش محصوالت نهایی با مشخصات زیر:تشرک -2

، دارناوگان حمل و نقل سبك و سنگين اعم از وانت،کاميونت ،کاميون ساده و یا یخچال  30تعداد حداقل   -2-1

 موتورسيکلت )حسب مورد(

 ردیف
 رادیویي 99اضافه پخش افزایش بودجه نسبت به سال 

 درصد اضافه پخش تشویقي قبلدرصد افزایش نسبت به سال 

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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ازسازمان تامين دارای تایيد پرداخت بيمه مستقيم یا غير مستقيم نيروی انسانی نفر  100تعداد حداقل   -2-2     

 )حسب مورد( اجتماعی

 )حسب مورد(ای و سراسریمنطقه دفتر نمایندگی در سطح کشور بصورت استانی، 10تعداد حداقل   -2-3     

 )حسب مورد( عامل توزیع در سطح فروشگاه کوچك و متوسط کشور)عامل غيرتکراری( 50تعداد حداقل   -2-4     

+ دراختيار مترمربع انبار مرکزی جهت توزیع کاال در شهرهای مختلف  1000انبار حدود   2تعداد حداقل   -2-5     

 )حسب مورد( داشته باشد)بصورت استيجاری یا مالکيت(

معدن و تجارت و کد عضویت شرکت یا تامين کننده در سيستم ایران  ،وزارت صنعتمجوز الزم از  -2-6     

 )حسب مورد(کد

 )حسب مورد( معين داشته باشند. ویژندشعبه در سطح کشور با  20توزیع کاال که حداقلای زنجيره فروشگاه-3

  ـست که ماه 36مدت این نوع قراردادها ـست ـصورت درا موافقت اداره کل ـصاحبان کاال و خدمات و  درخوا

 بازرگانی، تا شش ماه دیگر قابل تمدید است.

  ســـتانی یِمل و تلویزیونی رادیویی، هایشـــبکه تمامی در تلویزیونی و رادیویی هایآگهی انواع ضـــای  ا و ف

ـسامانهمجازی  ـشبکه های،تلویزیون تعاملی و  ـسانه ملی و  ـسانه ملی  مرزیِبرون های مربوطه به ر متعلق به ر

ـشبکه  ـسب با گویش و زبان هر  ـصد  50که بيش از  گروه یهاـشرکت به متعلق ویژندهای تمام برایمتنا در

شــد و ی صــاحبان کاال و خدمات با ســت مالك که ویژندهایی اســهام آنها متعلق به  صــویب اداره آنها کل با ت

  .است بالمانعبازرگانی 
 یهایآگه پخش و رشیپذ مقررات و ـضوابط در مندرج یقیتـشو بیـضرا) یاـستان یِمل یِهایآگه درخـصوص 

  . ( بود خواهد احتساب قابل مربوطه  سال یونیزیتلو و ییویراد
  های کوچك و متوسط از قبيل:های بنگاهویژگیاز آنجایی که                   

 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      

 های کوچك و متوسط تمام بنگاهارتقاء سطح خودباوری و خوداتکایی  وعمومی جامعه نسبت به توان توليد کشور 

(SME )  ) ارائه محصول و  ویژندهای گروه سوما یا هکه متناسب با زمينه کاری شرکت) از نظر اداره کل بازرگانی

ای رادیویی و هك از شبکهیاز هيچ )از سال پایه قرارداد( سال گذشته 5که در شرط آن، بهکنندیا خدمات می

مشمول استفاده  بازرگانیکل پس از ارائه مدارك مثبته ذیربط، وتصویب اداره ،تبليغ پخش نکرده باشندتلویزیونی 

ماده  «هـ») به استثناء فعاالن فضای مجازی که توضيحات آن در بند خواهند بود.های تبليغاتی مذکور از ظرفيت
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صاحبان کاال و خدماتی که از طرح حمایت از توليد داخلی و اشتغال پایدار استفاده الزم به ذکر است  آمده است ( 11

 پس از تصویب اداره کل بازرگانی ندارند.نامه و قرارداد سه ساله تفاهم تفاده از ظرفيتنموده اند محدودیتی برای اس

کل بازرگانی در قراردادهای عادی، سه ساله  (از نظر اداره SMEهای کوچك و متوسط ) تعداد نيروی انسانی بنگاه

 :یل استبه شرح ذ های مربوطه به رسانه ملیو فضای مجازی ،تلویزیون تعاملی و سامانه

نفر برای قراردادهای فضای مجازی در بنگاه  3نفر برای قراردادهای عادی و سه ساله و حداکثر  30حداکثر  -1

 های کوچك

نفر برای قراردادهای فضای مجازی . در  30ساله و حداکثر نفر برای قراردادهای عادی و سه 70حداکثر  -2

 بنگاه های متوسط

 

ماده  ومطابق بند  این نوع قراردادهای سه سالهتوانند در حوزه دیجيتال از :صاحبان کاال و خدمات می 41تبصره 

 استفاده نمایند. 11

  ميباشد. 36حداکثر جدول شماره  سوممجموع امتيازات اضافه پخش قراردادهای سه ساله گروه 
 

 به ميليون ریال( )ارقام«              36»جدول شماره                                          

 

 

 

 

 

 
 

 
  درصد  15توانند حداقل  ، درصورت تمایل مینمایند  که قرارداد سه ساله منعقد میصاحبان کاال و خدمات

 آگهی پخش نمایند.رادیوکل بودجه را در 
ـضافه پخش ذیربط، در این ـسه ـسال تا قراردادهای ـسه نيز  %150ـسقف   ـساله عالوه بر پخش قراردادی و ا

ـضافه پخش های هر قرارداد ( قرار می ـشویقی رایگان )با حفظ ا ـسهيالت ت ـشمول ت ـسب با م گيرند که متنا

 . های قرارداد و پایان هر ماه قابل استفاده استه در تمام سالپخش های انجام شد

 ميزان بودجه سه ساله ردیف
 جدول اضافه پخش بودجه سه ساله

 جمع پخش درصد اضافه پخش

1 00.00001.  2200 23.000.000 
2 1.250.000 2700 35.000.000 
3 1.500.000 3100 48.000.000 
4 2.500.000 0055  .000000.140  
5 3.500.000 5006  .000.000231  
6 6.000.000 0007  .000.000426  

7 10.000.000 10.000 1.010.000.000 
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 امکان  ،ميليارد ریال206400به ازای پخش هر  که قرارداد سه ساله منعقد مينمایند صاحبان کاال و خدمات

 .خواهند داشترادیویی  %50تلویزیونی و  %50ثانيه آگهی رایگان را به ترتيب  10.000استفاده از 
  ثانيه خواهد بود. 12ثانيه، مالك محاسبه همان  12های کمتر از آگهیدرخصوص 

 سهيالت تشویقی از رادیو به تلویزیون قابل انتقال نيست.ت 

 ه آن در ضو خدمات ایرانی است که در کشور ایران توليد می شود و عر این تسهيالت فقط مشمول کاال

 .داخل کشور و یا خارج از کشور است 
 خواهد بود.تا سقف قرارداد و یا متمم آن : ميزان پخش آگهی هر سال حسب نياز صاحبان کاال و خدمات 

 ـساله طی دوره که های رادیویی و تلویزیونی طبقات برنامه ـسوی ادارهـسه  کل تفاهم مطابق روال عمومی از 

 است. مالك عمل شود، و اعالم می تعيينبازرگانی 

 درصد از فروش –الف 
 «  37»جدول شماره 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درصد گروه سوم صاحبان آگهي ردیف 

 7 آرایشی بهداشتی  1

 7 مواد غذایی و آشاميدنی  2

 10 ساختمان و تاسيسات  3

 3 لوازم خانگی و اداری  4

5 
پوشاك ،کيف ، کفش و لوازم 

 تزئينی

 13 سال اول

 14 سال دوم 
 15 سومسال 

 1س5 خودرو و لوازم یدکی ماشين آالت، تجيهزات فنی و توليد صنایع فلزی  6

 10 فرآورده های نفتی ، گازی ، پتروشيمی ، شيميایی و سوخت  7

 3 انتشارات چاپ،نشر و لوازم التحریر  8

 5 حوزه سالمت و درمان  9

 5 گروه فرهنگی  10

 10 خدمات  11

 30 مجازیخدمات فضای  12

 فروشگاه های زنجيره ای  13
 2 سال اول

 1/ 5 سال دوم 
 1 سال سوم
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صــره  شــاك،کيف، کفش و لوازم تزئينی :42تب صــورت پو صــد  50ی که با ارائه مدارك مثبته با اهدای حداکثر در  در

ـصدهای مندرج در جدول   ـشوند، در همان دوره ارائه تخفيف، در ـسب با همان ميزان  37تخفيف فروخته  نيز متنا

  .کاهش خواهد یافت درصد( 50)حداکثر تا تخفيف

کسر ارزش افزوده مالك محاسبه  زفروش خالص فاکتور صندوق پس ادرصد برای تبليغ فروشگاه های زنجيره ای 

با توجه به مدل توسعه فروشگاه ها بر مبنای تعدادی و تجاری و همچنين مدل اقتصادی  37مندرج در جدول شماره 

عودی و یا نزولی با رعایت حداقل صقق قرارداد را ميسر نماید درصدها به صورت ح، تجاری مشروط به آن که امکان ت

 مندرج در جدول خواهد بود.

 شده غيتبل محصول فروش سهم، 37طبق درصد مشخص شده در جدول شماره  است موظف صاحب آگهی متقاضی

خود  45و44و43 تبصره رعایت با فروش از برگشت نيچنهم و %20 سقف تا حداکثر فروش فاتيتخف کسر از پس

منابع مالی و سرمایه انسانی در تفاهم نامه و تصویب معاون اداره کل بازرگانی با پيشنهاد بر اساس زمان معين که  را

قرارداد آن را تعيين ميکند به حساب خزانه داری کل کشور به نام سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران  و

 .کند کارسازی

 فاکتورهای یا و کارخانه پایه نرخ از باشد باالتر که کدام هر فروش از صدا و سيما  سازمان سهم مبنای  : 43 تبصره

 .بود خواهد ، گردد منتقل توزیع زنجيره توسط صادره
صدا و سيما  سازمان سهم باشد داشته فروش قابليت که ضایعات جزء فروش از برگشت صورتيکه در :44 تبصره

 .شد خواهد پرداخت و محاسبه  گرفته صورت اسقاطی فروش از شده انجام کسر متناسب

 کسر محاسبه بعدی فروش زمان در باشد داشته را مجدد فروش قابليت فروش از برگشت صورتيکه در : 45تبصره

 .گردد می عودت سازمان صدا و سيما سهم در شده

ـضی ـست مکلف ـصاحب آگهی متقا ـسترهای و امکانات ا ـسازمان  االختيارتام ندگانینما ای نماینده حـضور یبرا الزم ب

 که نماید فراهم ایگونه بهخود را  ـشده غيتبل محـصول فروش نياز مورد اطالعات بهایـشان  دـسترـسی و   ـصداوـسيما

ـسا زمان هر در ـسائی  ییـشنا ـشنا ـصول فروش از ـسهمکل فروش به منظور  ـشده یا خدمات مح ـصول،  تبليغ  برای و

 .باشد را دارا محاسبه يتقابل

حاصله ميزان فروش  ،به رسانه ملی مرزی متعلقِهای بروناز شبکه  صاحبان کاال و خدماتدر صورت پخش تبليغاتِ

 فروش سهم ازمبنای محاسبه درصد مابين نامه فیبوده و تفاهمدر کشورهای مبداء جزء تعهدات صاحب آگهی 

سازمان در غير اینصورت فروش کاال و خدمات خارج از مرزهای کشور مبنای سهم بود.  خواهد شده غيتبل محصول

 نمی باشد.صدا و سيما 

بر مبنای مدل اقتصادی ، تجاری طرحهای بنگاه های اقتصادی  37چنان چه درصدهای مندرج در جدول شماره 

است. در صورتيکه مدل اقتصادی ، تجاری برای یك دوره سه ساله پاسخگوی قراردادی سازمان نباشد تغييرات در 

 لی و سرمایه انسانی اقدام خواهد شد .درصدهای مذکور با پيشنهاد اداره کل بازرگانی و تصویب معاون منابع ما
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 تعهدات صاحبان كاال و خدمات در روش درصدی از فروش: -1
سه فقره چك در قالب طرح اقتصادی تجاری صاحبان کاال و خدمات که مجموع آن برابر با کل قرارداد  -

 می باشد بعنوان تعهدات اجرایی برای دوره قرارداد اخذ می شود.

 پایان سال سوم تفاهم نامه و قرارداد منعقده اخذ می شود.یك فقره چك به تاریخ 

صــاحب آگهی و به عنوان  که  بند اول  ایهچك    ســوی  کل به امور مالی ادارهمابين قرارداد فی اجرای تعهداتاز 

ـساله  هر حداکثر یازا به، ـشودداده میبازرگانی تحویل  ـسب ودوره یك  انجام  یهاپرداخت و فروشميزان  با متنا

 .است گرید چكبا  ینیگزیجاو  لیتعدقابل  ،صاحب آگهی یسو از شده 

ـسانه ملی از تبليغاتِ های فروش وباتوجه به برنامه ه ـشدـسه فقره چك اخذ  ـصاحب آگهی،کاالها و خدمات  ـسهم ر

صــاحبان کاال و خدمات  صــادی تجاری  شــرح ذیل تعدیل در قالب طرح اقت صــورت عدم تحقق اهداف مذکور به  در

 :خواهند شد

، بر مبنای طرح اقتصادی تجاری صاحبان کاال و خدمات رصورت کاهش ميزان تحقق درآمدهای سال اولد1-1

ميزان کـسری به تاریخ پایان ـسال دوم به امور مالی  چك قبلی تعهدات ـسال اول به ازای ارائه یك فقره چك به

 ، درصورت عدم تحقق درآمد سال دوم. تحویل می دهد و چك سال اول عودت داده می شود ی کل بازرگاناداره

ـسبه و مابهتفاهم و قرارداد  ميزانمابه التفاوت مجدداً  ـسوم محا ـسال  التفاوت طی یك فقره چك به تاریخ پایان 

 شود. داده میسال دوم عودت ی قبلاخذ و چك 
ـسال 1-2 ـضمن عودت چك  ـصادی تجاری اوليه  ـسال اول افزون برطرح اقت ـصول درآمدهای  ـصورت تحقق و در 

ـصاحبان کاال و خدمات در  ـشد  ـسال دوم عملياتی خواهد  ـصالح چك  ـشده با ا ـصول  ـضافه و اول مابه التفاوت ا

ـسال دوم خود را دریافت نمایدد ـسال اول ميتواند چك  ـصورت تحقق ـصورت ارائه چك مابه التفاوت عملکرد  ر 

وـصول درآمدهای سال دوم افزون برطرح اقتصادی تجاری اوليه ضمن عودت چك سال دوم مابه التفاوت اضافه 

ـسال  ـصالح چك  ـشده با ا ـصول  ـصورت ارائه چك مابه ـسو ـصاحبان کاال و خدمات در  ـشد  وم عملياتی خواهد 

 .نمایدوم خود را دریافت سميتواند چك سال  دوم التفاوت عملکرد سال
 %80کم مـشروط بر تحقق دـست ،ـشده تعيين مبلغ از محـصوالت و خدمات فروش ـسهم کاهش درـصورت1-3

ـصاحب  عهدهو پرداخت تمام این مبلغ بر %80همان ـسازمان یدرآمد ـسهم ،و قرارداد منعقده نامهمبلغ تفاهم

ـست  آگهی ـسوی اا ـشرایط از   زانيم تا قرارداد ازاتيامت به اییمنف لیتعد گونهچيه کل بازرگانیداره. در این 

ســــبه  .گرـفت نخواـهد تعلقمبلغ تـفاهم  80% ضـــروب ـعدد ـحداـقل  80ليکن مبـنای مـحا % مبلغ تـفاهم ـناـمه م

 در امتياز  تفاهم نامه و قرارداد می باشد.وخدمات تعهد)کف( درآمد از سوی صاحبان کاال 

صــد  یمبنا 1-4 ســبه در ســيما  ســازمان ســهممحا شــده فروش ازصــدا و  صــوالت تبليغ  ســت که در زانيم ،مح ی ا

شــخص و قرارداد  نامهتفاهم صــول فروش کل ازو  شــودمیم ســر بدون شــده غيتبل مح ســورات هرگونه ک ســت یک . ا

ـصورت ـشده  فروش شیافزا در ـصول تبليغ  ـسانه ملیدرآمد ، مح  منعقده قراردادتفاهم نامه و مبلغ %100حداقل از ر

ـشو ازيامت چيه ، %125 ـسقف تا ـسبه  ـشد نخواهد افزودهبه قرارداد  یقیت مبلغ تفاهم نامه  %125ليکن مبنای محا

ـضروب عدد  ـشد (حداکثر)م ـصاحبان کاال و خدمات در امتياز تفاهم نامه و قرارداد می با ـسوی   در. تعهد درآمد از 

 متناسب، امتيازات تشویقی ذیربط نيز شده غيتبل محصول وشرسانه ملی از فرسهم  % 125بيش از  شیافزا صورت



   32 
 

ـضوابط مربو با  جاآن از. ـشد خواهد افزودهطه مبلغ درآمد وـصولی با توافق طرفين و در قالب متمم قرارداد با رعایت 

ـصول فروش شیافزا با که ـسانه ملی درآمد ـسقف ،ـشده غيتبل مح ـسانه ملی ـسهم ـشد، خواهد افزوده زين ر  نیا از ر

شــده در  همان کماکان فروش شــخص  صــد م ســهم طرف مقابل.بود خواهدو قراردادنامه تفاهمدر تعرفه ها و  ، و 

 امتيازات حمایت از توليدات داخلی و اشتغال پایدار مندرج در تفاهم نامه و قرارداد خواهد بود . 

 

  های معينپرداخت به صورت معين، طي چک در تاریخ - ب

 « 38»جدول شماره 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در تلویزیون3ضریب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشویقی گروه  «39»جدول

 

 

 

 

 درصد پرداخت و زمان پرداخت در قراردادهای سه ساله

 ردیف
درصد پرداخت 

 سه سال 

جدول زمان پرداخت )سال / 

 )شش ماهه اول ودوم(   

درصد 

پرداخت شش 

 ماهه

جدول زمان 

پرداخت )سه 

 ماهه(

درصد پرداخت 

 سه ماهه 

 سال اول  20 1

شش ماهه 

 اول 
40 

 40 سه ماهه اول 

 60 سه ماهه دوم 

شش ماهه 

 دوم
60 

 40 سه ماهه سوم

 هسه ماه

 چهارم 
60 

 سال دوم  35 2

شش ماهه 

 اول 
40 

 40 سه ماهه اول 

 60 سه ماهه دوم 

شش ماهه 

 دوم
60 

 40 سه ماهه سوم

 هسه ماه

 چهارم 
60 

 سال سوم 45 3

شش ماهه 

 اول 
40 

 40 سه ماهه اول 

 60 سه ماهه دوم 

شش ماهه 

 دوم
60 

 40 سه ماهه سوم

 هسه ماه

 چهارم 
60 

 درصد اضافه زمان پخش ردیف

 120 صبحگاهی 1
 80 عصرگاهی 2
 60 شامگاهی 3
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بهمن و اسفند ماه سال که صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهيالت تشویقی رایگان را در در صورتی: 46 تبصره

         شود.پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می 1400

 در تلویزیون3ضریب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشویقی گروه  «40»جدول شماره                         

 
 

 

 

 

 در رادیو3ضریب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشویقی گروه « 41»جدول شماره 

 

 

 

 

 

بهمن و اسفند ماه سال که صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهيالت تشویقی رایگان را در در صورتی: 47 تبصره

    شود.پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می 1400

 دررادیو3ضریب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشویقی گروه  «42»جدول شماره

 
 

 

 

 

ها های قبل از هر برنامه است، درصورت پخش در سایر موقعيت: این تسهيالت فقط برای پخش آگهی 48تبصره 

 )بين و ...( ضریب متناسب با هر موقعيت اعمال خواهد شد.

تمام یا بخشی از قرارداد و یا امتيازات متعلق به آن را تحت در صورتيکه صاحبان آگهی متقاضی قراردادهای سه ساله ، 

های توليدی، توزیعی و فروشگاهی ویا تغيير مالکيت خود به غير واگذار نماید، هر عنوانی خارج از ظرفيت

 های عادی محاسبه و اعمال خواهد شد.قراردادهای سه ساله فسخ وپخش های انجام شده مطابق تعرفه

 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

 اضافهدرصد  زمان پخش ردیف
 30 صبحگاهی 1
 50 عصرگاهی 2
 40 شامگاهی 3
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كانون های تبليغاتي كه در تخلف مذكوربا صاحبان كاال و خدمات شركت ها و 

چنين به ازای هر بار همراهي داشته باشند كارمزد قرارداد مربوطه صفر و هم

بندی شركت یا كانون تبليغاتي كسر عدم رعایت این بند، یک رتبه از رتبه

راری كل بازرگاني است و در صورت تکخواهد شد. تشخيص این امر با اداره

شود، به مدت یک سال از ادامه  5یا تنزل از رتبه  5كه باعث تنزل به رتبه 

 آید.همکاری شركت یا كانون ممانعت بعمل مي
 شرایط قهری )فورس ماژور( –ج  

ـشرا موجب توقف ، رامختل کندتفاهم نامه موـضوع این  قـسمتی از که اجرای تمام یا )فورس ماژور( ط قهرییهرنوع 
نـسبت به تـسویه حـساب و اعالم  ،طرفيناز ـسوی و مطابق با ميزان خدمات انجام ـشده  ودـشمی اجرای آن محـسوب 

  .و قرارداد است تفاهم نامه اتمام

 ـس ـسازمان که یـصورت در  یـسو از تعهدات یاجرا عدم و رمترقبهيغ موارد از ريغ به ليهردل به مايـصداو
 ـناـمهتـفاهم در مـندرج ازاتـيامت در یلیتـعد چيه حق د،ـینـما یريجلوگ ـناـمه تـفاهماجرای  اداـمه از دوم، طرف

ـشته را قراردادها و ـسهيالت مفاد و ندا ـصاحب  ط،یـشرا نیا در. بود خواهد یباق خود قوت به نامه تفاهم ت
ـشده خود را که در  موظف ـصرفاًکاال یا خدمات  ـصوالت تبليغ  ـسهم فروش مح ـشده از  ـصد تعيين  ـست در ا

ـسيما پرداخت تفاهم ـصداو ـسازمان  ـسخ قرارداد به  ـشده تا زمان ف ـشده، به ميزان پخش انجام  نامه تعيين 
 کند. 

 امکانکه  یـسوزآتش یا اعتـصاب جنگ، آـشوب، زلزله، ل،يـس مانند رمترقبهيغ موارد هرگونه بروز ـصورت در 
شـــکالت جادیا به منجر که یدیشـــد یهامیتحر د،ینما مختل کامالً را ديتول  هياول مواد نيتأم در یجد م

 رمترقبهيغ موارد مشمول تفاهم نامهو  بود نخواهد صاحبان کاال و خدمات  متوجه یتيمسؤل چيه ،... و شود
کارشناس رسمی دادگستری که به شکل زیر ه و نتيجه کارـشناسی سه نفر آمدشيپ طیـشرا براـساس و ـشده

 .شد خواهد انجام یدیجد تفاهم و شده ميتصم اتخاذشوند، انتخاب می

 کل بازرگانیاداره سوی از موضوع با مرتبط دادگستری رسمی کارشناس یك– 1

 صاحبان کاال و خدمات  سوی از موضوع با مرتبط دادگستری رسمی کارشناس كی– 2

  موضوع با مرتبط دادگستریالطرفين مرضی رسمی کارشناس یك – 3

 عمل مالك موـضوع با مرتبط دادگـستری رـسمی کارـشناـسان رای ـسه از رای دو که اـست ذکر به الزم:  49 تبـصره
 .خواهد بود

ـصره ســت صــورت در:  50 تب مبنی بر ایجاد محدودیتی خارج از اراده که منجر به  صــاحبان کاال و خدمات درخوا
توقف کامل فعاليت های این ـصنف عالوه بر این ـصاحب کاال و خدمات ـشده اـست و ادامه فعاليت این ـصنف به هيچ 
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ـسه گروه کارـشناس انتخاب متخـصص در امور مربوطه به ترتيب ذیل رـسمی دادگـستری   عنوان امکان پذیر نيـست 
 :می شوند

 گروه اول منتخب صاحبان کاال و خدمات -
 گروه دوم منتخب سازمان صدا و سيما  -
 گروه سوم منتخب دستگاه قضایی -

 نتایج حاصله از گروه کارشناس رسمی دادگستری متخصص برای طرفين الزم االجراء است

 صاحبان کاال و خدمات است . رعهدهب  موضوع با مرتبطمتخصص  دادگستری رسمی انکارشناس هایهزینه تمام 

توانند اسناد و مدارك میدرخواست انعقاد قرارداد کرده باشند،  99ی که در سال صاحبان کاال و خدمات -

حداکثر از دهند و پخش آن را تحویل کل بازرگانی هامور مالی اداربه  1399س11س11تا تاریخ مثبته مالی را 

 یتمام ،صورتدر غير اینتا مشمول استفاده از ضوابط دوره عقد قرارداد شوند. نمایند  آغاز 1399س12س1

 . خواهد شداز درجه اعتبار ساقط نبوده و کل بازرگانی الزم االجراء قراردادهای ارائه شده از سوی اداره
انواع قراردادهای یك ساله و سه ساله طی دوره اجرای : هـرگونه تغيير در ضوابط و ساختارهای هریك از  51 تبصره

 کل بازرگانی و تصویب معاون محترم منابع مالی و سرمایه انسانی است. منوط به پيشنهاد ادارهها، آن

 

 متمم قرارداد : -  د

نسبت به متمم قرارداد اقدام نمایند و مدارك  1399س11س11صاحبان کاال و خدمات که قبل ازتاریخ  – 1

ات سال عقد قرارداد ، مالك متمم رمثبته را نيز تحویل امور مالی اداره کل بازرگانی نمایند ضوابط و مقر

 قرارداد است .
نسبت به عقد قرارداد یا متمم اقدام نمایند ضوابط  1399س11س11صاحبان کاال و خدماتی که بعد از تاریخ  2

رت دیگر امتيازات بابرای قرارداد و یا متمم قراردادهای سه ساله حاکم خواهد بود به ع 1400ات سال رو مقر

 اعطا خواهد شد . 1400ما به التفاوت متمم بر اساس سال 
 

 های )پلت فرم( وابسته به صداوسيمالوبيون( و سامانهپخش آگهي در فضای مجازی، تلویزیون تعاملي )ت - هـ

 

و آثار چشمگير آن در ابعاد  اینترنت جهانیشبکه ویژه های اطالعاتی و ارتباطاتی بهگسترش فزاینده فناوری

های گيری حداکثری از فرصتگذاری وسيع و هدفمند در جهت بهرهزندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه

 خدمات ارائه و در حوزه های فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی کشورجانبه ناشی از آن در جهت پيشرفت همه

بسترهای الزم برای حضور صاحبان را بر آن داشت تا لی رسانه م ، مردم گوناگونی قشرها به مفيد و گسترده

های )پلت فرم( تلویزیون تعاملی )تلوبيون( و سامانه ،پخش آگهی در فضای مجازیرا در کاال و خدمات 

  کند.فراهم  وابسته به صداوسيما

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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از بودجه خود را  بخشیچه صاحبان کاال و خدمات در هریك از انواع قراردادهای خود )یك ساله یا سه ساله(، چنان

های متعلق به صداوسيما اختصاص دهند، مبلغ این برای پخش تبليغات در فضای مجازی، تلوبيون یا سایر سامانه

حاوی ضوابط، مقررات و ساختارهای تبليغات در  قراردادها بدون کسر امتيازات تشویقی، در قالب یك قرارداد متمم

 فضای مجازی رسانه ملی، عملياتی خواهد شد. 

های انتخابی یا که صاحبان کاال و خدمات نسبت به انعقاد قرارداد جداگانه اقدام نمایند، بر مبنای روشدر صورتی

مالك اجرای قرارداد قرار گرفته  اهد شد () متعاقبا توسط اداره کل بازرگانی اعالم خوهای انتخابی ترکيبی از روش

 و اقدام خواهد شد. 

های متعلق وسامانهصاحبان کاال و خدمات که برای پخش تبليغات در فضای مجازی، تلویزیون تعاملی  :52 تبصره

های تشویقی و حمایتی ظرفيتمشمول کل بازرگانی قرارداد منعقد نمایند، حسب مورد، با ادارهبه رسانه ملی 

 شوند می انی طی دوره قراردادگارائه شده توسط اداره کل بازر

توزیع و فروش بخواهند در های کنندگان نهایی، سامانهدر راستای گسترش ارائه خدمات به مصرف کهدر صورتی

شوند استفاده کنند، محسوب می SMEهای تشویقی صاحبان کاال و خدماتی که فيتاز ویژند و ظر خودتبليغات 

دو  برای  برابری و 1.5فرم از یك ویژند استفاده نمایند مشمول ضریب مشروط به اینکه در هر آگهی عالوه بر پلت

 6ویژند، مشمول ضریب  3برابری و برای بيش از  3.5ژند مشمول ضریب وی 3برابری، برای  2د مشمول ضریب یژنو

 قرارداد اصلی است.ویژند  ضرایب برابری خواهند بود. ضمناً این ضرایب عالوه بر

 چه ویژند مورد تبليغ ضریب خاصی داشته باشد، این ضریب نيز اعمال خواهد شد. عالوه چنان: به 53 تبصره

 

ره اکه مورد تایيد اد سامانه هاییجداول و نرخنامه ها و تعرفه های ساالنه حسب مورد برای هر یك از  :54تبصره 

 کل بازرگانی باشد قابليت اجرا را داراست 

 هاافزایش بودجه گروه - و

کمتر مالك افزایش بودجه، مقایسه بين مبلغ قرارداد و پخش خواهد بود و در صورتی که پخش  هاگروهتمامی در 

 از ميزان قرارداد باشد، مالك محاسبه، ميزان پخش پس از اجرای تعدیالت الزم خواهد بود.
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سهام  %51كه بيش از  گروه سوم توليد داخلي و اشتغال پایدارتسهيالت تشویقي حمایت از -12ماده 

 :ها متعلق به بخش خصوصي استآن

های اجتماعی و فرصت بسيار مغتنمی برای حمایت و تقویت از سرمایه توليد داخلی و اشتغال پایدارحمایت از      

به منابع انسانی هم ای یژهباید توجه خاص و و ،در توليد ملی عالوه بر توجه به منابع اقتصادی .توليد ملی است

و هيچ عامل  استترین عامل بين عوامل گوناگون توليد ترین و با ارزشمهم ،تریننيروی کار شریف زیرا صورت گيرد

حيات بالقوه توليد  .اهداف توليد را محقق نخواهد کرد ،نوآور خالق و بدون حضور نيروی انسانی متخصص، دیگری

توان توليد ، رشد جوامعوه بر عال ایحرفه نيروی انسانی با انگيزه واست چرا که متضمن توجه جدی به نيروی کار 

 . است پيروزی و سرافرازی کشور نتيجه آن اقتدار،رساندکه میقابل قبولی سطح نيز به را  کشور

 ، درترین عاملمهماین گذاری بر پایه با سياست 1399و 1398و  1397و 1396های رسانه ملی طی سال     

بسته  1400در سال  ،مذکورهای ادامه سياست درو نموده آفرینی نقش توليد داخلی و اشتغال پایدارحمایت از 

که توليد کننده محصول نهایی برای مصرف کننده نهایی  گروه سوم یصاحبان کاال نماید.حمایتی ذیل را اعالم می

ریال به کارکنان خود دستمزد و یا  ميليارد 200حداکثر تا سقف  )سال پایه(1399که طی سالند درصورتیهست

 این طرح  مشمول ا ارائه فهرست و تایيد سازمان تامين اجتماعیباشند، بحقوق و مزایا پرداخت نموده 

تعرفه به نرخ از از قرارداد،  ميليارد ریال 200حداکثر تا سقف خود و های توانند برابر پرداختمیشوند و  می

  رایگان( استفاده نمایند. %100) صفرریال

از تسهيالت تشویقی استفاده  1399که در سال  12های اقتصادی مشمول ماده آن دسته از بنگاه : 55تبصره 

درصد دستمزد یا حقوق  50و احتساب  1400های ذیربط در سال و تبصره 12اند، با رعایت ماده نموده

ميليارد ریال مشمول استفاده از ظرفيت مذکور  100حداکثر تا و مزایای پرداختی به کارکنان خود، 

 خواهند بود؛ 

مبنای محاسبه برای آن دسته از صاحبان کاال و خدمات مشمول استفاده از تسهيالت تشویقی که در  : 56تبصره 

فاده از د، ميزان پرداخت حقوق و مزایا و دستمزد از ماه بعد از استنااز این طرح استفاده نموده 99سال 

 است.  99تسهيالت تشویقی سال 
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(، ظرفيت تشویقی حمایت از رونق توليد 11های هلدینگی )ماده برای گروه 12در بسته حمایتی ماده :  57تبصره 

های وابسته به گروه برای استفاده از این ميليارد ریال طبق تعرفه است. شرکت 200برای کل هلدینگ 

کل رهاوضعيت سهام خود را قبل از انعقاد قرارداد مشخص و ارائه نمایند. ادظرفيت تشویقی مکلف هستند 

 تواند براساس درخواست کتبی گروه، ظرفيت تشویقی را بين هریك از اعضای آن توزیع نماید.بازرگانی می

نگ استفاده نماید و بعدا مشخص شود جزء گروه هلدی 12ماده چه شرکتی از ظرفيت تشویقی چنان : 58تبصره 

 بوده، مازاد پخش گروه تعرفه مصرفی طبق مقررات مجموعه ضوابط محاسبه و اخذ خواهد شد.

ساله مورد تأیيد قرارداد، ارائه ليست حقوق و مزایای پرداختی یك تعرفه مبنای محاسبه و تعيين مبلغ:  59 تبصره

 .سازمان تأمين اجتماعی منتهی به دوره زمانی پخش تبليغات است

تقسيم % رادیویی  50تلویزیونی   %50به صورت  حمایت از اشتغال داخلیطبق تعرفه تبليغات  : مبلغ 60تبصره

 .شودمی

افزایش  %50(، 99سال پایه )که پرداخت حقوق و مزایای پرسنل صاحب آگهی نسبت به در صورتی :  61 تبصره

 افزایش خواهد یافت. %50منعقده نيز  قرارداد تعرفه مبلغ داشته باشد،

مشمولين طرح مذکور با توجه به  به جهت رعایت حقوق مخاطبين و مصرف کنندگان کاالی ایرانی، : 62 تبصره

رعایت مسائل و مطابق با ضوابط پخش سازمان صدا و سيما  خود راهای بودن طرح موظفند آگهیرایگان 

 مایند.تهيه و ارائه نکيفی و کمی 

اتمام  درصورت  و ميليارد ریالی 1000های دولتی مشروط به عقد قرارداد حداقل خودروسازان و بيمه : 63 تبصره

 تسهيالت خواهند بود.ل استفاده از این موشمپخش قرارداد، 

 .يستتسهيالت تشویقی از رادیو به تلویزیون قابل انتقال ن : 64 تبصره

 ایران است. در : این تسهيالت فقط مشمول کاالهای توليد 65 تبصره

 استفاده نمایند. 5-4انتشارات می توانند از بند و: هر گونه کتاب )اعم از آموزشی و کمك آموزشی و ......( 66تبصره

چه هریك از صاحب آگهی برخوردار از این تسهيالت، به هر نحوی از انحاء تبليغات محصوالت : چنان 67تبصره 

یکن تلقی شده و هزینه آن لمتسهيالت کانای فارسی زبان پخش کند، این های ماهوارهخود را از شبکه

 های موجود و به نرخ روز محاسبه و اخذ خواهد شد.  بر اساس تعرفه
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کل بازرگانی قرارداد آگهی تلویزیونی )ریالی( منعقد و پخش نمایند، : به صاحبان آگهی مشمول این طرح که با اداره 68 تبصره

باشند، متناسب با مبلغ قرارداد، عالوه  1399بودجه نسبت به سال  مشروط بر آنکه مشمول اولين حضور یا افزایش

 گردد )به استثناء قراردادهای هلدینگی(.الذکر طبق جدول ذیل تسهيالت تشویقی اعطاء میبر مبلغ فوق

 به ميليون ریال( م)ارقا«                                   43»جدول شماره                                                

 تا مبلغ از مبلغ ردیف
درصد افزایش نسبت به 

 سال قبل
 درصد افزایش

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

 

 : حمایت از مشاغل آسيب دیده از ویروس كرونا – 13ماده 

و در ادامه  98های پایانی سال ویژه در ماه جا که بر اثر شيوع ویروس کرونا برخی مراکز توليدی و خدماتی بهاز آن

زمانی و مکانی در نظام توزیع و عرضه روبرو محدودیت های ها و با رکود فعاليت 99شت ماه سال هفروردین و اردیب

«، رسانه ملی که همواره جهش توليد» 99، با عنایت به شعار سال استثناء فعاليتهای فضای مجازی ( هشده اند) ب

است، به منظور  داخلی در راستای تحقق شعارهای سال درپی حمایت از توليدکنندگان و صاحبان کاال و خدمات

ها و قراردادهای سه نامهساله یا تفاهماند، به قراردادهای یكفی که از این شرایط آسيب دیدهحمایت از صنوف مختل

مابين نسبت به عقد قرارداد متممِ قرارداد اوليه که برای اجرای تعهدات فیساله صنوف مشروحه زیر، مشروط بر این

 نماید. اعطا می 44اقدام نمایند، امتيازاتی به شرح جدول 

 پوشاك -1

 گردشگری -2

 فرش، موكت و دكوراسيون منزل  -3

 ها كيف، كفش و سراجي -4

 های عرضه مستقيم محصوالت غذایي آماده مصرف ها و فروشگاهرستوران -5

 مراكز خرید سرپوشيده  -6

 اماكن ورزشي، تفریحي و فرهنگي مراكز و  -7

  مراكز ارائه خدمات بهداشتي -8
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 «44جدول شماره »

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها، در های ناشی از شيوع ویروس کرونا، برای تمام صنوف مشمول این حمایتامتيازات حمایتیِ آسيب -

 تمام طول دوره قرارداد جاری و ساری است؛ 

های ناشی از شيوع نيز بر اساس اعالم ستاد مقابله با ویروس کرونا، محدودیت 1400چه در سال چنان -69تبصره 

 ، امتيازات حمایتی این موضوع نيز کماکان به تمام صنوف مشمول، قابل اعطاست. بدیااین ویروس کماکان ادامه 

این مجموعه، مشمول استفاده از ظرفيت  69نيز با رعایت تبصره  1400تمام صنوف مورد حمایت، در سال  -

 تسهيالت تشویقی این بند خواهند بود. 

ها های قبل از هر برنامه است، درصورت پخش در سایر موقعيت: این تسهيالت فقط برای پخش آگهی 70تبصره 

 )بين و ...( ضریب متناسب با هر موقعيت اعمال خواهد شد.

 در تلویزیونکرونا ضریب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشویقی  «45»جدول شماره

 

 

 

 

 
که صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهيالت تشویقی رایگان را در دی و بهمن ماه در صورتی:  71تبصره 

         شود.پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می 1400سال

 واحد: ميليارد ریال/ ثانيه

 متعلقه جمع كل ثانيه مبلغ قرارداد ردیف

1 500 1500 

2 1000 3000 

3 1500 4500 

4 2000 6000 

5 2500 7500 

6 3000 9000 

7 3500 10500 

 درصد اضافه زمان پخش ردیف

 120 صبحگاهی 1
 80 عصرگاهی 2
 60 شامگاهی 3
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 در تلویزیونکرونا ضریب زمانی پخش آگهی تسهيالت تشویقی  «46»جدول شماره 

 
 
 
 
 
 

 :ملي  ویژندتسهيالت تشویقي برای  – 14ماده 

 ملي« ویژند»از سوی سازمان توسعه تجارت، به عنوان   1400 و1399 هایصاحبان کاال و خدماتی که در سال     

 ای برخودار خواهند شد. ثانيه 1000از تسهيالت تشویقی رایگان  1400تا پایان بهمن ماه شناسایی شوند، 

 درصد در رادیو است. 50درصد در تلویزیون و  50بندی تسهيالت تشویقی براساس نحوه تقسيم 

 ثانيه است. 12همان ثانيه،  12کمتر از های مالك محاسبه آگهی 

 ملی ویژندضریب زمانی پخش تسهيالت تشویقی تلویزیونی  «47»جدول شماره                   

 

 

 

 

 

صاحبان آگهی بخواهند تسهيالت تشویقی رایگان را در دی و بهمن ماه سال این گروه از که در صورتی:   72تبصره

          شود.پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می  1400

 

 

 

 

 

 

 درصد اضافه زمان پخش ردیف

 90 صبحگاهی 1
 50 عصرگاهی 2
 40 شامگاهی 3

 درصد اضافه زمان پخش ردیف

 120 صبحگاهی 1
 80 عصرگاهی 2
 60 شامگاهی 3
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 ملی ویژندضریب زمانی پخش تسهيالت تشویقی تلویزیونی « 48»جدول شماره

 

 

 

 

 

 ملی ویژندضریب زمانی پخش تسهيالت تشویقی رادیویی  «49»جدول شماره

 

 

 

 

 

صاحبان آگهی بخواهند تسهيالت تشویقی رایگان را در دی و بهمن ماه سال این گروه از که در صورتی:  73تبصره 

          شود.پخش نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می 1400

 ملی ویژندضریب زمانی پخش تسهيالت تشویقی رادیویی  «50»جدول شماره

 

 

 

 

 

 

ها های قبل از هر برنامه است، درصورت پخش در سایر موقعيت: این تسهيالت فقط برای پخش آگهی 74تبصره 

 )بين، و ...( ضریب متناسب با هر موقعيت اعمال خواهد شد.

 تسهيالت تشویقي طي سال    -15ماده 

 1400ماه  شهریورکليه قراردادهای منعقده خود را تا پایان پخش آن دسته از صاحبان کاال و خدمات که  .1

اولين حضور خود یا  مشمول افزایش بودجه باشندبوده، نقدی ها آنمشروط بر آنکه قرارداد  ،سانندره اتمام ب

با  ،مایند و تمام تعهدات مالی خود را قبل از اتمام قرارداد پرداخت نموده باشندنرا در صداوسيما تجربه 

 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

 درصد اضافه زمان پخش ردیف

 30 صبحگاهی 1

 50 عصرگاهی 2

 40 شامگاهی 3
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مشمول استفاده از ظرفيت ، در صورت نقدی بودن  1400س11س30های هر قرارداد تا حفظ اضافه پخش

خواهند ی درصد80ی و در صورت غير نقدی بودن مشمول استفاده از ظرفيت تشویقی درصد 150تشویقی 

 استفاده از ظرفيت تشویقی در طول دوره بالمانع است .  ،در صورت اتمام بودجه .بود

به 1400ماه پانزدهم آبان از صاحبان کاال و خدمات که کليه قراردادهای منعقده خود را تا پایان  آن دسته .2

اولين حضور خود یا  ه، مشمول افزایش بودجه باشنددها نقدی بواتمام برسانند مشروط بر آنکه قرارداد آن

تعهدات مالی خود را قبل از اتمام قرارداد پرداخت نموده باشند، با  ر صدا وسيما تجربه نمایند و تمامرا د

، در صورت نقدی بودن مشمول استفاده از ظرفيت 1400س11س30های هر قرارداد تا حفظ اضافه پخش

درصدی خواهند 40درصدی و در صورت غير نقدی بودن مشمول استفاده از ظرفيت تشویقی  90تشویقی 

 جه، استفاده از ظرفيت تشویقی در طول دوره بالمانع است . بود. در صورت اتمام بود

به هر دليلی بودجه خود را کسر و یا تعدیل  97: برای صاحبان کاال و خدمات تحت ليسانس که در سال  75 تبصره

است. در  97اند مالك استفاده از این بند افزایش بودجه نسبت به مبلغ قبل از کسر بودجه سال نموده

باشد، مالك عمل بودجه سال  97ی قبل از کسر یا تعدیل سال بيش از بودجه99بودجه سال صورتی که 

 الزامی است 98حضور مستمر در سالاست. 99

های لوازم آرایشی، بهداشتی در حوزه 98و  97های صاحبان کاال و خدمات تحت ليسانسی که در سال:  76تبصره 

ميليارد  1000ها کمتر از مشروط بر آنکه بودجه ساالنه آن و  75رعایت تبصره شماره کنند، با توليد می

درصدی برخوردار باشند و در صنف لوازم سلولزی این 70ریال نباشد، باید از رشد بودجه ساالنه حداقل 

دیل ی قبل از کسر یا تعبيش از بودجه 99 در صورتی که بودجه سال . درصد باشد 50رشد باید حداقل 

 97سال قبل از کسر و یا تعدیل صورت، بودجه و در غير این 99باشد، مالك عمل بودجه سال  97سال 

 الزامی است 98حضور مستمر در سال است.مالك 

 د .بود قابل پخش خواهاضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد  : 77تبصره 



   44 
 

با همان شرکت تبليغاتی هم باید پخش تشویقی اعطایی  ،چه پخش اصلی با یك شرکت تبليغاتی باشدچنان :78 تبصره

 . تسهيم رایگان بالمانع است( ،انجام شود )در صورت اعالم عدم طلب کارمزد توسط شرکت  تبليغاتی

 شود . نمی کتاب و فيلم سينمایی ،فرهنگی آموزشی: این طرح مشمول قراردادهای کاهش بودجه، 79 تبصره

 دادها:اررانواع پرداخت ق -16اده م

 نقدی: -الف

 «51جدول شماره »

 

 

 

 

 

 

 «52»جدول شماره 

 

 

 

 

 

 
 

 تاریخحداکثر تا باید  ،است  1400ها فروردین ماه که شروع قرارداد آن هاهمه گروهدر  صاحبان آگهی : 80تبصره 

تایيد  ،مالك امکان پخش را  به صورت کامل پرداخت نمایند. وجه قرارداد نقدی خود 1399س12س24

 وسيماست.الی بازرگانی صداپرداخت وجوه از سوی امور م

توانند به میپرداخت کنند، نامه بانکی صورت ضمانتمایلند وجه قرارداد خود را به صاحبان آگهی که :  81تبصره

 نامه بانکی ارائه نمایند.تاریخ نيمه زمان قرارداد، ضمانت

 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 نحوه پرداخت

 500 ماهه وبيشتر6نقدی  1
 300 ماه6ماهه وکمتر از3نقدی  2

 120 ماه3نقدی کمتر از  3
 70 ایضمانت نامه 4



   45 
 

یك قرارداد نقدی ها در هریك از رسانه توانندمی 1400در طول سال  و دویك  هایصاحبان آگهی گروه: 82تبصره 

 منعقد نمایند.

ماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش توانند قراردادهای نقدی را به صورت یكمی سهصاحبان آگهی گروه  :83تبصره 

باشد پس از  1/1/1400  ها از تاریخ)قراردادهایي كه شروع پخش آنماهه و ساالنه منعقد نمایند 

 1399توانند پخش آگهي خود را از زمان عقد قرارداد در سال مي اصالح مدارك مثبته مالي

 .شروع نمایند(

مشمول امتيازات تشویقی افزایش بودجه  1400آن دسته از صاحبان کاال و خدماتی که در سال  به:  84تبصره 

امتيازات اضافه ها به آخرین قرارداد آن ،منعقد نمایندبيش از یك  قرارداد در صورتيکه در طول دوره  باشند

 گيرد .پخش بودجه و حضور مستمر تعلق می
  ب( صورت حسابي:

به امکان ارائه چك  ،براساس زمان و موعد پخشدر صورتی که صاحبان کاال و خدمات به دالیل دولتی بودن      

 معاون اداری و مالی دستگاها درخواست باالترین مقام تشخيص و یا ـبحساب صورت ،ندارندهـای مـورد نظر را اریخـت

ظرف موظف است حداکثر  صاحبان کاال و خدماتگردد و حساب صاحبان کاال و خدمات صادر مییا ذی مربوط

 نماید. واریزرا به حساب ذکر شده در قرارداد آن مبلغ  ،پس از صدور صورتحسابکاری روز  7مدت 

کل بازرگانی نامه بانکی، با تشخيص ادارهدر صورت ارائه ضمانت سهصاحبان کاال و خدمات گروه  : 85تبصره 

امکان پرداخت مبلغ صورتحساب صادره حساب، پس از صدور صورتکاری روز  7ظرف مدت  ،صداوسيما

 به حساب مندرج در قرارداد دارند.را 

  ج( غيرنقدی:

صورت ماهانه تقسيط و توسط صاحبان آگهی، به حساب ذکر شده در قرارداد واریز به گروه سوم مبلغ قرارداد      

پس از پایان قرارداد دریافت و  چهار ماهزمان با شروع قرارداد اخذ و آخرین قسط تا خواهد شد. اولين قسط هم

 شود. تسویه می

ماليات این )مبلغ جداگانه دریافت خواهد شد  1400اسالمی برای سال درصد ماليات بر ارزش افزوده هر قرارداد طبق مصوبه مجلس شورای  :86تبصره 

 .(داردو در جدول محاسبات بودجه قرار ن هجدا از مبلغ قرارداد دریافت شد

ها و قراردادها و سهم سازمان از فروش نامهنحوه پرداخت مبالغ تفاهم دركاهشي یا افزایشي حسب مورد  هرگونه تغيير:  87تبصره

 .پذیر استامکانكل بازرگاني و تصویب معاون منابع مالي و سرمایه انساني پيشنهاد اداره محصوالت تبليغ شده، صرفاً براساس

 تسهيالت تشویقي ماه مبارك رمضان: -17ماده 
جشنواره فروش ماه این روز بعد از پایان  15تا مبارك رمضان روز قبل از شروع ماه  15که  صاحبان کاال و خدمات گروه سوم      

 ،باشددرصد  50تا  15بين  هاآن شدهعمومی اعالم )پس از تایيد مراجع ذیصالح( و ميزان تخفيف  العاده کاال و خدمات داشته باشندفوق

در صورت  .خواهند بودبرخوردار  یدرصد 80از تسهيالت تشویقی ،  1400س11س30های هر قرارداد در هر رسانه تا با حفظ اضافه پخش

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

 بندی گروه سوم صاحبان آگهيطبقه
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 گردد.بندی میتبليغات ویژند طبقهگانه( را دارا باشد جزء قسمت )مردانه، زنانه، بچه 3قسمت از  2چنانچه تبليغی : 88تبصره 
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 های رادیویي و تلویزیوني:جدول نرخ پایه آگهي در شبکه -18ماده 

 االجراست.های رادیویی و تلویزیونی الزمجدول ذیل به عنوان تعرفه پایه آگهی برای همه شبکه

     های تلویزیوني قبل از برنامه  توضيح: تعرفه قيمت پایه آگهي

 به هزارریال( )ارقام«                                     53»جدول شماره                                                   

 قهطب
هر 

 ثانيه
 طبقه هر ثانيه طبقه هر ثانيه طبقه هر ثانيه طبقه

هر 

 ثانيه
 طبقه

هر 

 ثانيه
 ثانيههر  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 

 

  های رادیویي قبل از برنامه توضيح: تعرفه قيمت پایه آگهي

 به هزارریال( )ارقام«                            54»جدول شماره                    
 ثانيههر  طبقه هر ثانيه طبقه هر ثانيه طبقه هر ثانيه طبقه هر ثانيه 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 

 

 افزایش طبقه هر برنامه: -19ماده 

یك بسته آگهی در نيمه اول هر ماه بيش از زمانی ميانگين  ،عرضه و تقاضا تغييرات در ميزان چه براساسچنان     

، ها و تصویب مدیرکل بازرگانیبا پيشنهاد امور آگهی ،% از حجم آن بسته آگهی باشد 100 افزون بر و یا 80، 60

%  10و  20، 30به ترتيب اگر چنين هم. خواهد یافتبسته آگهی افزایش یا ضریب طبقه ،  متناسب با حجم اشغالی

  .خواهد شدبسته آگهی کاهش داده ضریب  یاطبقه متناسب با حجم اشغال شده، حجم را اشغال نماید 

 .شودتعيين و ابالغ میکل بازرگانی صدا و سيما بنا به تشخيص و تصویب مدیرو یا ضریب طبقه  ،در موارد خاص :89تبصره 

 ـفه و نرخ پخش آگهی ـند هر قرارداد میـهای تعر شـــراتوا ـمان و  ـبه ز ـمه ،ط پخشیـبا توـجه  ـنا ـهای نظير بر

 تغيير کند  ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی های بازرگانی موعهمجو مطابق پربيننده 
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 های سال:جدول ضرایب ماه -20ماده 

ح ضرایب ماهانه به شر ،داردهای سال مخاطب بيشتری ماهبرخی از  های صدا و سيما دربا توجه به اینکه برنامه     

ها اعم از داخلی، خارجی، تا نسبت به جدول پایه اعمال شود. این ضرایب کليه پخشجدول ذیل در نظر گرفته شده 

 شود.میشامل تحت ليسانس، توليد مشترك و... 

 « 55جدول شماره »

 درصد ماه درصد ماه درصد ماه درصد ماه

 50 دی 40 مهر 45 تير 50 فروردین

 55 بهمن 45 آبان 45 مرداد 55 اردیبهشت

 60 اسفند 45 آذر 35 شهریور 45 خرداد
 

 خارجي، مشترك، تحت ليسانس در رادیو و تلویزیون:ضریب محاسبه آگهي  -21 ماده

 «56جدول شماره »

 ضریب شرح ردیف
 1 شود.کاالی داخلی با نام ایرانی با تعرفه داخلی محاسبه می 1
 1س2 شوند.های خارجی در ایران توليد میها و گروهکاالهایی که تحت ليسانس شرکت 2
 1س2 خارجی ویژندکاالی ایرانی با  3
 1س5 ایرانی ویژندکاالی خارجی با  4
فرآیند توليد آن در  %100که  ین دسته از محصوالتآ)وارداتیکاال و خدمات خارجی  5

 (و مشابه داخلی ندارد خارج از کشور صورت گرفته باشد
3 

ها فرآیند توليد آن %100)آن دسته از محصوالتی که  وارداتی کاالها و خدمات خارجی 6

 در خارج از کشور انجام شده و مشابه داخلی هم دارد(

11 

 

ضریب پایه، کاالی با تعرفه باالتر خواهد بود  ،در صورتی که در یك آگهی دو یا چند کاال معرفی شود : 90تبصره

درصد به ضریب کاالی پایه اضافه  50ل بازرگانی صدا و سيما( و به ازای هر کاال ـکص ادارهـ)با تشخي

 .....شودمی
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 انواع آگهي: -22ماده 

خدماتی را به  یاهای جذاب کاال آگهی کوتاه تبليغاتی که ویژگیمدت زمان  مستقيم )تيزر(:آگهي تجاری  -الف

شود و کمتر از آن نيز در تلویزیون ثانيه تعيين می 10ثانيه و در رادیو نيز  12گذارد در تلویزیون نمایش می

 گردد.ثانيه محاسبه می 10ثانيه و رادیو  12همان 

خت و یا توليد و یا هایی که ساختاری مستند داشته و گزارشی از مراحل ساآگهی گزارش آگهي )رپرتاژ(: -ب

د. نشومی محسوبگزارش آگهی  ،آفرینی وجود نداردنقش هاد و در آننکشارائه یك خدمت را به تصویر می

کل ه. تشخيص ساختار گزارش آگهی با اداراستثانيه  100ثانيه و حداکثر آن  75 حداقل زمان گزارش آگهی

ثانيه در یك رپرتاژ آگهی مبنای محاسبه مازاد  100بدیهی است بيش از  ست.وسيمابازرگانی سازمان صدا

 شود.ثانيه آگهی عادی محاسبه می100

منوط به  ، پخش گزارش آگهیدر یك بسته آگهیها با در نظر گرفتن اولویت برای پخش سایر آگهی : 91تبصره

 .ستاوجود ظرفيت پخش 

اصله بين دو اشد. فبرابر اندازه آرم شبکه بباید آن و اندازه کادر  استثانيه  12 مدت زمان حك آرم حک آرم: -ج

 .استدقيقه  5حداقل نيز ای حك آرم پخش بر

تواند که می استثانيه  15متناسب با زمان هر برنامه حداکثر سه نوبت و برای هر نوبت حداقل  دعوت به تماشا: -د

 یا هر سه موقعيت پخش شود. های قبل، ادامه و انتهای برنامه ودر یکی از موقعيت

 گردد.ثانيه محاسبه می 15و کمتر از آن نيز است ثانيه  30ثانيه و حداکثر  15حداقل  زیرنویس: -ه

کل بازرگانی سازمان صداوسيما، ابتدا یا انتهای هر بسته آگهی و به تشخيص اداره یثانيه 6در  نشان آگهي: -و

تجاری و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگانی توأم با موسيقی مصوب شده  ویژندنمایش 

 شود.های سيما پخش میبه صورت روزانه از هر یك از شبکه

 . استهای شبکه تعيين شده آگهی هایبسته تمام به منزله پخش در ابتدا یا انتهاینشان آگهی ارسال سفارش  : 92تبصره 
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شررركت يا كانو   تبليتاتيآگهي تمام حقوق مادي و معنوي يک  - سرره متعلق به  شررنا سررت كه براي آ   اي ا

شرد. از همين شرركترو هيچآگهي اخذ نموده با صراحبا  كا  و خدمات ها و كانو يک از  هاي تبليتاتي يا 

سرهنمي شرنا صراح   شري از آ   توانند بدو  اجازه كتبي  سريقي آگهي از تمام يا بخ شرعر، )مو ي، فيلمنامه، 

 استفاد (…دكور و 
 نرخ انواع آگهي: -23ماده 

 شودمحاسبه می نرخ طبقه همان برنامهدرصد  80معادل  گزارش آگهي: -الف

 شود محاسبه می نرخ طبقه همان برنامه درصد 50معادل حک آرم: -ب

معادل نرخ طبقه  ،قبل و بعد برابرِ 2برابر و بين معادل  2قبل معادل  ینرخ دعوت به تماشا دعوت به تماشا: -ج

 .استهمان برنامه 

در براساس تصویب مدیرکل بازرگانی و يست. طبقه برنامه ورزشی، های ورزشی مشمول این بند نبرنامه : 93تبصره

 زمان 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 بين برنامه: -ه

ها در اعياد شبکه سایرو  ، آی فيلم، خبرنسيم ،سوم ، دوم،های اولشبکه برای ،نشان آگهی نرخ:  نشان آگهي -و

درصد نرخ همان  50پنج  و های پویا، نمایشهشبکدر . استبرابر  یك ،های خاص و یك روز قبل از آنو مناسبت

، اميد ، ایران کاال ، سالمت ،  آموزش، ورزش، چهارم، شما، تماشاهای مستند، شبکهدر شود. برنامه محاسبه می

آگهی ود. نرخ آرم درصد نرخ همان برنامه محاسبه می ش 30 جمو جامآی فيلم عربی ، العالم ، الکوثر ، سحر 

 ای ورزشی متعاقباً اعالم خواهد شد.مربوط به رخداده

ر آنکه شود )مشروط بهمان برنامه محاسبه میاز قبل نرخ آگهی  درصد 80معادلاز برنامه نرخ آگهی بعد  بعد:-ز

 .(قبل از برنامه بعدی نباشد
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فضای مجازی و تلویزیون تعاملی )تلوبيون( و سامانه های )پلت فرم(  پخش آگهی های تبليغاتی در –ح 

 به شرح ذیل است : وابسته به صدا و سيما 

تبليغات صاحبان کاال و خدمات در فضای مجازی و تلویزیون تعاملی ازای زمان مشخصی از نمایش  به  -1

که مخفف عبارت  (CPT  نمایند آگهی پخش)تلوبيون( و سامانه های )پلت فرم( وابسته به صدا و سيما 

Cost Per Time باشدمی). 

تبليغات صاحبان کاال و خدمات در فضای مجازی و تلویزیون تعاملی نمایش  هر تعداد بار ازای  به   -2

که مخفف  CPMروش ) آگهی پخش نمایند)تلوبيون( و سامانه های )پلت فرم( وابسته به صدا و سيما 

 ( باشدمی Cost Per Milleعبارت 
مجازی و تلویزیون تعاملی تبليغات صاحبان کاال و خدمات در فضای از نمایش  تعداد نفراتی که ازای  به  -3

روش  .)آگهی پخش نمایند)تلوبيون( و سامانه های )پلت فرم( وابسته به صدا و سيما بازدید ميکنند

CPC  که مخفف عبارتCost Per Click باشد.می)، 

: جداول و نرخنامه ها و تعرفه های ساالنه وماهانه حسب مورد برای هر یك از فضای مجازی و 94تبصره 

ره کل اتلویزیون تعاملی )تلوبيون( و سامانه های )پلت فرم( وابسته به صدا و سيما که مورد تایيد اد

 بازرگانی باشد قابليت اجرا را داراست 

 چه ویژند مورد تبليغ ضریب خاصی داشته باشد، این ضریب نيز اعمال خواهد شد.عالوه چنانبه •

، طبقه 13تبصره در موارد اعالم شده از غير  به 11 و 9 ول شمارهااز ظرفيت جداستفاده  : در صورت 95تبصره 

 برابری محاسبه خواهد شد. 6با ضریب آگهی ذیربط 

 خواهد شد.انجام   مطابق با ضوابط برگزاری قرعه کشیان هر دوره برندگکشی و آگهی اعالم هدایای قرعه -ط

 كشي برگزاری مراسم قرعه ضوابط

ویه، جوایز حمایت از کاال و خدمات ایرانی، لزوم توجه به فرهنگ کار و کارگر، با هدف رونق توليد و عرضه محصوالت ایرانی و به منظور ایجاد وحدت ر برای     

 رعایت شود.و شرکت ها و کانون های تبليغاتی شود و ضروری است از سوی صاحبان آگهی کشی به شرح ذیل ابالغ میقرعه

 ميليون تومان؛  50اقتصادی صاحب آگهی تا سقف حداکثر نفری  هایها و بنگاههدایا از توليدات شرکت اهداء جوایز و .1

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

 ميليون تومان؛  50های اقتصادی توليدی کشور تا سقف نفری اهداء جوایز و هدایا از محصوالت سایر بنگاه .3

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

 ميليون تومان؛  35تا سقف نفری  سالمت و درمان، نامه عمر های بيمهاهداء جوایز و هدایا با ارائه بسته .5

 ميليون تومان؛  50ای ميليون تومان و خانواده 10اهداء جوایز و هدایا بسته سفر و گردشگری داخل کشور نفری  .6
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ميليون تومان با شرط خرید محصوالت  50ساله نفری ای و خرید بسته کاال برای یك دوره یكهای زنجيرهاهداء جوایز و هدایا از طریق فروشگاه .7

 داخلی؛ 

 تومان.ميليون  3صورت نقدی حداکثر کشی بهاهداء جوایز و قرعه .8

 ضرایب هدایای قرعه كشي و برندگان

 «57جدول شماره »

 ضرایب كشيهدایای قرعه نوع كاال ردیف
 1 محصوالت کاال و خدمات خود شرکت ایرانی )داخلی( 1
 1 ریال و مسکوکات و طال )داخلی(ایرانی  2
 1س1 کاالی ایرانی غير محصول خود صاحب آگهی ایرانی )داخلی( 3
 1س2 کاالی ایرانی تحت ليسانس ایرانی )داخلی( 4
 1س9 کاالی خارجی ایرانی )داخلی( 5
 1س2 محصوالت و کاال و خدمات خود شرکت تحت ليسانس 6
 1س2 ریال و مسکوکات طال تحت ليسانس 7
 1س3 کاالی غير محصول خود صاحب آگهی تحت ليسانس 8
 1س2 کاالی ایرانی تحت ليسانس 9
 3 کاالی خارجی تحت ليسانس 10
 11 کاالی خارجی با مشابه داخلی  خارجی  11

 

و خدمات خود تعيين  هاکشی خود را از محصوالت، کاالصاحبان کاال و خدماتی که هدایای قرعهبرای : 96تبصره 

 کشی فقط مختص کاالها هدایای قرعهمشمول این بند نخواهد بود. در هلدینگ هنرخ آگهی مربوط ،کنند

        است. هو یا خدمات گروه مربوط

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

 «58جدول شماره »

 ضرایب كشيهدایای قرعه ردیف
 1س2 خودرو ایرانی 1
 2س5 خودرو تحت ليسانس 2
 11 خودرو خارجی 3

 محاسبه خواهد شد. 11کشی هواپيما و یا سفرهای خارجی باشد با ضریب در صورتی که هدایای قرعه
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و ضوابط  قبول شرایطکشی باشند ملزم به دریافت، تکميل و صاحبان کاال و خدماتی که متقاضی قرعه: 97تبصره

 گروه اول و دوم تعهد مکتوب ارائه نمایند.. هستندکل بازرگانی ادارهکشی قرعه

 هر گونه تغييرات در ضوابط و ساختار قرعه کشی با پيشنهاد اداره کل بازرگانی و تصویب معاون منابع مالی و سرمایه انسانی خواهد بود . :98تبصره 

 های بازرگاني:مهندسي پيام در آگهيارتقاء سطح  –24ماده 

تبليغاتی که طبق های 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 جدول

 «59»جدول شماره 

 موضوع ردیف
اضافه  درصد

 پخش

 5 سالمت سازمان غذا و داروچراغ  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

 20 استفاده از موسيقی ایرانی و محلی با رعایت شان و منزلت محتوایی  8

9 
احترام به والدین تحکيم بنيان خانواده و به تصویر کشيدن چند فرزندی و یا به تصویر کشيدن چند نسل 

 از یك خانواده
25 

 30 پرداختن به آموزه های دینی 10

 30 توجه به ارزش و باورها ی دینی 11

 30 نمایش سبك زندگی ایرانی، اسالمی 12

 30 های محلی، بومی و سنتی ایرانی استفاده از مد لباس 13

 50 استفاده از  حجاب برتر)چادر( 14

 5 فرزند در خانواده  2حداقل تشویق فرزند آوری و نمایش  15

 30 در خانواده  فرزند 4و3تشویق فرزند آوری و نمایش  16

 40 فرزند 4بيش از  با آوری و نمایش فرزندان خانوادهتشویق فرزند  17

 30 دیداری  یا دیداری  سشنيداری ی و تلویزیونی بصورتیدر آگهی های رادیو tvساستفاده از نماد تلوبيون 18

 40 با رعایت ضوابط محتوایی مربوطههای تلویزیونی استفاده از نماد پرچم کشور عزیزمان در آگهی 19
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بخصوص ایرانی و بازیگران چهره شرقی  %50 بيش از چه چنان، بازیگربيش از دو نفر با  ییهاگهیآکد :  99تبصره

 .خواهند بود 59شماره  جدول 2مشمول ردیف  ، باشندداشته 

ردیف فقط از یك توانند میهای آگهی شناسه (کد)هر یك از صاحبان کاال و خدمات در هر یك از :  100 تبصره

 فوق استفاده نمایند. جدول

 موقعيت آگهي در بسته: -25ماده 

توانند از جدول می ،دارندرا خاص  آگهی در موقعيتپخش پذیرش درخواست  صاحبان کاال و خدماتی کهتمامی 

 .بهره مند شوند های خودآگهیپخش ثبت برای  60شماره 

 «60»جدول شماره 

 

حذف آگهی پذیر است. امکانآگهی  موقعيت درخواستی، جایگزینی فقط درکد دریيد آگهی أ:  پس از ت 101تبصره  

همان  در) همان باکس جایگزین توسط همان شرکت یا کانون تبليغاتی و درآگهی تنها در صورت ارسال سفارش نيز 

 بود. خواهد پذیرموقعيت یا باالتر( امکان

، سفارش آگهی تبصرهاز این  برخورداری بهينه سفارش دهندگان آگهیشود به منظور پيشنهاد می: 102تبصره

 ای  ثبت شود. ثانيه 25حداکثر با زمان 

کل بازرگانی صداوسيما توسط اداره ،های ورزشی با توجه به زمان پخشدرصد افزایش موقعيت آگهی در برنامه -الف

 شود.تعيين می

 افزایش درصد

 اولين/آخرین الویت
دومين/یکي 

 به آخر
سومين/دوتا 

 به آخر
چهارمين/سه 

 تا به آخر
پنجمين/چهار 

 تا به آخر
ششمين/پنج  

 تا به آخر
هفتمين/شش 

 تا به آخر

 130 140 150 160 180 190 200 اول
 60 70 80 90 100 140 150 دوم
 40 50 60 70 80 100 110 سوم

 30 40 50 60 70 80 90 چهارم
 25 30 40 50 60 70 80 پنجم
 20 25 30 35 40 45 50 ششم
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 شود.پذیرش می شناور یك آگهیِفقط از هر صاحب آگهی  ،هادر صورت تراکم آگهی در بسته -ب

 شود.از هر شناسه آگهی صرفاً یك آگهی پذیرش میهای آگهی، در صورت تکميل بودن ظرفيت در بسته -ج

 زمان سفارش آگهي: -26ماده 

دو روز قبل از پخش )به  18تا ساعت و زمان )آنالین( تحت وب به صورت پذیرش بر خط و همباید سفارشات  -الف

 .شودارسال جز ایام تعطيل( توسط شرکت همکار 

 ميسر است هاساعت قبل از زمان پخش آن 72ها حداقل آگهیپذیرش ، فيلمبا توجه به ساختار شبکه آی –ب 

شود از ضابطه فوق های ویژه جداگانه اعالم میجدیدی که به واسطه مسابقات ورزشی و برنامههای آگهی بسته -ج

 .است یمستثن

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

صاحبان کاال و خدمات ها در یك بازه زمانی کوتاه برای هایی که پخش آنبه منظور تسریع در پذیرش آگهی - ه

 ميسر است . 60دول شماره براساس جساعته(  24ها )در دوره رسال بسته آگهی به شبکهحائز اهميت است، ا

از اولویت در شرایط مساوی ها و فروش اوراق مشارکت و اوراق قرضه دار مانند نمایشگاههای زمانآگهی : 103تبصره 

 ند.پذیرش و پخش در یك بسته آگهی برخوردار

های تصویری خود از المانآگهی های تجاری در هادر کليه گروه که صاحبان کاال و خدماتدر صورتی:  104تبصره 

به نرخ آگهی های تجاری نرخ  ،نباشدپذیر امکانن در داخل باکس درج آ که انند پرچم و......م خاصی استفاده نمایند

 باکس محاسبه خواهد شد. ابتداییا  انتها

 :(و ظرفيت تشویقی شامل قراردادها) هاآگهيحذف و جابجایي  -27ماده 

 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

با پيشنهاد امور آگهی ها و تصویب  ،در موارد خاصيست و پذیر نحذف آگهی یك روز کاری قبل از پخش امکان -د

 شود.انجام میمدیرکل بازرگانی 

 12تا ساعت حداکثر )روزهای پنجشنبه  استپذیر از پخش امکانقبل  اداری ساعتِ 48جابجایی آگهی فقط تا  -ه

 .ظهر(
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 .پذیر نيستد امکاننشوهایی که جابجا میآگهیحذف  :105تبصره 

صورتحساب معادل  ،اگر سفارش در طبقه باالتر پخش شود، های مختلفهای شبکهدر برنامه تغيير در صورت -و

معادل طبقه پخش شده صورتحساب  ،تر پخش شوداگر در طبقات پایين .سفارش صادر خواهد شداوليه طبقه 

 شود.در صورت تغيير ساعت پخش برنامه، آگهی با همان طبقه سفارش داده شده محاسبه می و صادر خواهد شد

ها و تشخيص امور آگهیحسب  ،برنامه پخش شودهمان ای )سریال، فيلم و طنز و...( تکرار ه به جای پخش برنامهـورتی کـدرص -ز

 شود.محاسبه می تغيير در طبقاتهای قبل، بين و بعد با ات بستهـسفارشمدیرکل بازرگانی،  صویبت

رسانی دقيق های آگهی و ميزان قابل توجه سفارشات ارسالی، به منظور اطالعنظر به محدود بودن ظرفيت بسته     

فاکتورها به معنی تکميل بودن باکس مورد نظر و ستون پایانی پيشبه صاحبان آگهی، درج عنوان ليست انتظار در 

چنين در صورت جایگزین نمودن سفارشات، هم برای پخش خواهد بود. مربوط آگهی های تجاریدر انتظار بودن 

نوط به ایجاد ظرفيت م مربوط آگهی های تجاریپخش لذا،  گيرد.در ليست انتظار قرار میوضعيت جدید آنها نيز 

  آگهی مورد تقاضا خواهد بود. یلی در بستهخا

 آگهي:پخش قطع  -28ماده 

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

 ذیل ضروری است:در موارد یا شرکت همکار جز  آنبه صاحب قطع پخش آگهی 

کل بازرگانی های مقرر خودداری نمایند، ادارهخدمات از انجام تعهدات خود در زمانکه صاحبان کاال و در صورتی -ب

نسبت به وصول مطالبات وی را متوقف نموده و با اجرای تعدیالت الزم های تبليغاتی مختار است پخش آگهی

 نماید. از طریق مبادی ذیربط اقدامخود 

پخش مجدد آگهی  ،پس از وصول مطالبات معوقه ،در صورتی که قطع آگهی ناشی از بدهی اشخاص باشد -ج

 بالمانع است.

کل 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 بازرگانی نسبت به 

با توجه به حساسيت ویژه رسانه ملی در داخل و خارج از کشور، قطع پخش آگهی در هر زمان مطلقاً در اختيار      

همکار با آگاهی از این موضوع، قبالً حق هرگونه ادعا و اعتراض  هایآگهی و شرکت انکل بازرگانی است و صاحباداره

 اند.این خصوص از خود سلب و ساقط نموده دررا بعدی 
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های رادیویي و تلویزیوني و حمایت از بمنظور ایجاد تعادل در ميزان تقاضای تبليغات برای برنامه     

ها و نيز با پيشنهاد امور آگهي 61ول شماره ، جد54و  53های اقتصادی، عالوه بر جداول شماره فعاليت

 شود.عنوان ضریب افزایش اعمال ميكل بازرگاني، بهتصویب مدیر

 

 «61»جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

اعمال آن با تصویب مدیرکل بازرگانی ها حدفاصل یکی از طبقات باشد، چه پيشنهاد امورآگهی: چنان106تبصره 

 ميسر است.

 حساب:صورت –29ماده 

درخصوص آن  .گرددارائه میآن تهيه و به صاحبان  روزه 15های پخش شده به صورت حساب آگهیصورت     

وصول به موقع، برای اطالع و پيگيری الزم به منظور د، نشوصورت سه جانبه منعقد میدسته از قراردادهایی که به

 خواهد گرفت.قراردر اختيار شرکت همکار نيز ها حسابصورت

 تعدیل: -30ماده 

 هادر صورت عدم پخش کامل قرارداد تا زمان خاتمه آن، در هر نوع قرارداد رادیویی یا تلویزیونی و در تمام گروه     

پخش صورت قرارداد افزایش نيافته و با کسر امتياز اضافه پخش، متناسب با زمان پخش آگهی در، مدت 

شویقی و زمان ثانيه تشویقی (دربازه تسهيالت ت و حسب موردگرفته )اعم از مبلغ نهایی پخش )ریالی( 

حق تسریع ، حضور اولين بار، اضافه پخش تشویقی ، نقدی ، ، تمام امتيازات انجام شده  پخشزمانی 

اعم از ) جمع کل تعرفه پخش شده نيمه نقدی ، هدفمندی و سایر امتيازات اعطایی ازپخش انجام شده 

تعرفه کسر و جمع کل تسهيالت تشویقی و زمان ثانيه تشویقی (  وحسب موردمبلغ نهایی پخش )ریالی( 

 درصدضریب ردیف

1 100 

2 200 

3 300 
4 500 

5 1000 

6 1200 
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محاسبه ودر جدول اضافه پخش مربوطه قرارداده و متناسب با بودجه ساالنه یا ماهانه تعدیل  ،شده پخش 

 می شود. ساالنه یا ماهانه مشخص  و مازاد سقف  و طبقه جدول اضافه پخش

هدفمندی ،  ،، حق تسریع ، حضور اولين بارمربوطه اد سقفو ماز پس از مشخص شدن طبقه جدول اضافه پخش

واریز  واریز وجه و مبلغ زمانبا بازه زمانی پخش صورت گرفته وهمچنين متناسب  نقدی و نيمه نقدی

به اضافه پخش جداگانه در صورت تعلق مجدداً بصورت طبق ضوابط اضافه پخش تشویقی وسایر،  شده 

) حسب مورد تا سه مرحله اجرا  . شود میو مفاصا حساب نهایی صادرمحاسبه مربوطه اضافه و تعدیل آن 

 خواهد شد (

قرارداد صاحبان کاال و خدماتی که از هرگونه اضافه پخش تشویقی، افزایش بودجه ماهانه و ساالنه و...  :107تبصره 

 قراردادها، به نسبت پخش هر قرارداد تعدیل خواهد شد. ایند، در صورت عدم پخش کامل تماماستفاده نم

 فسخ قرارداد: -31ماده 

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

 اقدام خواهد شد. 30براساس جدول ضوابط و طبق ماده قرارداد، با کسر امتيازات متناسب با مبلغ پخش، 

 های تبليغاتي:رتبه بندی شركت -32ماده 

بندی با رویکردهای زیر اقدام به رتبهکل بازرگانی ، ادارههای اجرایی ـسازمانراـستای تحقق اهداف و ـسياـست در     

 يغاتی طرف قرارداد خود نموده است:های تبلها و کانونشرکت

ـضایت افزایش ی رادیویی و تلویزیونی که منجر به هاآگهی کيفی و کمی افزایش .1 ـسانه   مندیر مخاطبان ر

 .ه باشدشداز سوی دیگر صاحبان کاال و خدمات طرف قرارداد و و از یك سملی 

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

 ها.های تبليغاتی و به تبع آن، تداوم فعاليت آنها و کانونرکتافزایش ميزان سرمایه گذاری ش .3

شـــرـکتپس از اعالم اجرای این طرح ـبه ـکانون      ســـتخراج اطالـعات مـندرج در فرم ـهای تبليـغاتی،ـها و  های ـبا ا

ها ، شرکتبازرگانی کلموجود در اداره یسال گذشته 14 ها و تطبيق این اطالعات با مستنداتارسالی از سوی آن

 بندی شدند:دسته به شرح جدول زیر طبقه 5در  ی تبليغاتیهاو کانون
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 «62»جدول شماره 

 )ارقام به ریال( حداكثر مبلغ قرارداد هرصاحب آگهي بر حسب گروه صاحب آگهي

 گروه سه گروه دو گروه یك گروه رتبه بندی

 نامحدود نامحدود نامحدود 1رتبه 

 1.800.000.000.000 300.000.000.000 400.000.000.000  2رتبه

 1.200.000.000.000 150.000.000.000 200.000.000.000 3رتبه

 600.000.000.000 40.000.000.000 60.000.000.000 4رتبه

 180.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 5رتبه

: در صورت پخش آگهي از محل قراردادهای هلدینگي سه ساله ، شركت ها و كانون های  108تبصره 

مي   62تا دو برابر مبالغ تعيين شده در جدول شماره حداكثر 5و  4،  3،  2 رتبه هایتبليغاتي 

 پخش نمایند. تبليغاتي آگهي ، از یک صاحب كاال و خدمات توانند 

تواند تا سقف مبلغ می 1400بندی، در سال جه به جایگاه خود در جدول رتبههرشرکت تبليغاتی با تو :109تبصره 

الزم به ذکر  از یك صاحب آگهی، تسهيم و یا قرارداد سه طرفه منعقد و آگهی پخش نماید.تعيين شده 

تعداد صاحب  رنظتبليغاتی از  هاییا کانون هاشرکتبرای  هر رتبه،رعایت سقف مبلغ در صورت است 

هر یك از  برایتوانند می 5های گروه ها و کانونبه عنوان نمونه شرکت محدودیتی وجود ندارد.آگهی 

 ميليارد ریال تسهيم یا قرارداد منعقد نمایند. 180حداکثر  ،3صاحبان کاال و خدمات گروه 

 كارمزد: -33ماده 

که دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشند و  یهای تبليغاتی همکارها و کانونبه شرکت -الف

منعقد و مبادله نموده را سال جاری در بازرگانی را پذیرفته و قرارداد همکاری کل ادارهاز قبل ضوابط و مقررات 

 گيرد.تعلق می ، کارمزدباشند

 های یك و دوبرای گروهاست. درصد 17سه  هدرصد و برای گرو15کارمزد های یك و دو در تلویزیون برای گروه -ب

ماليات  –پس از کسر کسورات قانونی )مانند بيمه است که درصد 22درصد و برای گروه سه 20کارمزد  در رادیو

 پرداخت خواهد شد.و...(، 
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طبق بند ب ماده ها که صاحبان آگهی آن یهای تبليغاتی همکارها و کانونبه شرکت، 33عالوه بر بند ب ماده  –ج 

پنج  درصد و حضور اولين بار3ِسه ساله  درصد و حضور اولين بار2ِاند، را گرفته لهسایك امتياز حضور اولين بارِ ،6

 پرداخت خواهد شد.ماليات و...  –پس از کسر کسورات قانونی مانند بيمه کارمزد محاسبه و  درصد4ساله 

افزایش بودجه  سومو  دوم  هایگروهدر ها آن که صاحبان آگهی یهمکار های تبليغاتیو کانون هابه شرکت  -د

درصدی نسبت به  100افزایش درصد،  2 ،دی بودجه نسبت به سال گذشتهدرص 50در صورت افزایش  ،اندداشته

عالوه بر کارمزد درصد  4 ،درصدی و باالتر  بودجه نسبت به سال گذشته 200افزایش و درصد  3 ،سال گذشته

 .گرددپرداخت می و ...  بيمه، ماليات پس از کسر کسورات قانونی  و 33ب ماده کارمزد بند 

ز کسر کسورات قانونی )مانند پس ا است که درصد10کارمزد در قراردادهای فرهنگی رادیویی و تلویزیونی -هـ    

 پرداخت خواهد شد.ماليات و....( بيمه، 

قانون تأمين اجتماعی(  38بيمه )ماده  %5ها و قراردادها پس از کسر کارمزد رادیویی و تلویزیونی تمام گروهاز -و

 کسر و مابقی پرداخت خواهد شد.  )طبق شرح ذیل(حسن انجام تعهدات ارائه مفاصا حساب بيمه %5و

 اداره کل بازرگانی ميتواند به جهت تحقق کامل اخذ مفاصا حساب بيمه به روش های ذیل عمل نماید: -     

مفاصا حساب بيمه می  حسن انجام کار %5مطالبات بيش از ، آن دسته از شرکتهایی که از محل پخش   -1

  .بنای اجرا حسن انجام تعهدات قراردهندمباشند مطالبات پخش را 

و کانون های تبليغاتی که پخش های صورت گرفته که تسویه حساب آنها جوابگوی آن دسته از شرکتها  -2

 پرداخت خواهد شد کسر و مابقی  ، نمی باشد کار مفاصا حساب بيمه  حسن انجام 5%

حسن انجام تعهدات ارائه مفاصا حساب بيمه  %5قانون تأمين اجتماعی( و 38بيمه )ماده  %5کسورات  -110تبصره 

  شود. پس از ارائه تسویه حساب از سازمان تأمين اجتماعی آزاد شده و عودت داده می

 خواهد بود. ن مقدار از ميزان پخش یا وصولیکارمزد براساس کمتریاحتساب به هزینه  نحوه -ز

، تلوبيون و در فضای مجازی 11ماده  «و» با استفاده از بندهای تبليغاتي كه ها و كانونشركتبه  -ح

و مطابق جداول   33با رعایت ماده  ،آگهي تبليغاتي پخش نمایند های وابسته به رسانه ملي سامانه

  كارمزد پرداخت خواهد شد.زیر 

های وابسته به رسانه ملی از مجازی، تلوبيون و سامانهچه صاحبان کاال و خدمات برای تبليغ در فضای چنان

ها را کاهش یا تعدیل ندهند ساله یا سه ساله خود استفاده ننموده و رقم آنقراردادهای رادیویی و تلویزیونی یك

 ای با مبلغ جداگانه منعقد نمایند، کارمزد این نوع قراردادها مشمول جداول زیر است: و قرارداد جداگانه

 

 



   69 
 

 «63»جدول شماره

 ارقام به ميليارد ریال      قراردادهای یکساله 

 3گروه  درصد مبلغ یکساله  ردیف

 15 25 100تا 1

 17 27 500تا  101از 2

 22 35 1500تا  501از 3

 

 «64»جدول شماره 

 ارقام به ميليارد ریال                      قراردادهای سه ساله 

 گروه یک و دو درصد مبلغ سه ساله ردیف

 17 32 2000تا  1000 1

 19 35 3500تا  2001 2

 20 40 6000تا  3501 3

 26 45 به باال 6001 4

های وابسته سامانهها در فضای مجازی، تلوبيون و های اقتصادی که  تبليغات آنکارمزد آن دسته از قراردادهای بنگاه

به رسانه ملی  از محل قراردادهای موجود رادیویی و تلویزیونی ایشان پخش شود، مشمول همان کارمزد متعارف 

 قراردادهای مذکور خواهند بود. 

کارمزد به حساب  درصد 100 ،شرکت به اتمام برسد ارشاد اسالمیِفرهنگ و چنانچه تاریخ اعتبار مجوز وزارت  -ط

 درصد 50خانه، آن وزارتاز مجدد ائيدیه طی یك مهلت شش ماهه برای ارائه ت. شودمیبستانکار شرکت منظور 

هنگ و ارشاد اسالمی وزارت فرمکتوب پس از ارائه مجوز آن صرفاً شود باقيمانده کارمزد متعلقه پرداخت می

 شد. پرداخت خواهد

داف صاحبان کاال و خدمات در بازرگانی و تحقق اهو های تبليغاتی جهت ارتقاء سطح کمی و کيفی آگهی به -ی

های تبليغاتی طرف ها و شرکتکانون ،خالقيترشد و تقویت  بخشی و ایجادآگاهی ،های بازاریابی، فروشحوزه

 خدمات و ه صاحبان کاالب یتبليغات ماتارائه خددرصد کارمزد دریافتی را صرف 60 مجازند حداکثر تا سقفقرارداد 

 نمایند.

کارمزد متعلقه  ،به جهت تحقق اهداف بند فوق ،32ماده  «ط»بند در سقف مندرج در صورت عدم رعایت  :111 تبصره

این عدم رعایت  چنين به ازای هر بارشود و همبراساس ميزان پخش قرارداد مذکور به نرخ صفر محاسبه می

کل بازرگانی با ادارهاین امر یا کانون تبليغاتی کسر خواهد شد. تشخيص بندی شرکت رتبهیك رتبه از  ،بند
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از ادامه همکاری به مدت یك سال  ،شود 5نزل از رتبه یا ت 5که باعث تنزل به رتبه  یاست و در صورت تکرار

 آید.کانون ممانعت بعمل میشرکت یا 

،  در راستای تحقق 1400معاونت محترم منابع مالی و سرمایه انسانی مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال 

های متعلق به رسانه تلوبيون و سامانهمصوبات یادشده در زمينه پذیرش و پخش تبليغات بازرگانی در فضای مجازی، 

ای تأمين و فراهم نماید که گونهکل بازرگانی را بهها، تجهيزات و امکانات مورد نياز ادارهساختار، زیر ساخت ملی،

از  برای یك دوره پنج ساله  درصدی بازار تبليغات فضای مجازی 50تصاحب سهم تحقق هيچ محدودیتی برای 

 د نداشته باشد. سوی رسانه ملی وجو

اداره کل بازرگانی موظف است به جهت دست یابی به درآمد پایدار زیر ساخت و پلت فرم )سامانه(های الزم در حوزه 

فضای مجازی را به نحوی طراحی و پياده سازی نماید که هر ساله با رشد تصاعدی سهم این بخش سازمان ، حداکثر 

ت فضای مجازی کشور ارتقاء یابد. کليه معاونت ها و ادارات مستقل موظف سهم تبليغا %50در یك دوره پنج ساله به 

و مکلف می باشند در راستای اجرای این سياست تمامی ظرفيت های الزم را به منظور تحقق فرایند مذکور با اداره 

 کل بازرگانی نهایت همکاری را به عمل آورند.

اسنامه و قانون اداره اس 22كه به استناد ماده  استبصره ت 111ماده و  33این مجموعه ضوابط شامل 

و  1/4/1383 مورخ 3019/1100شماره های نامههوری اسالمي ایران وآیينوسيمای جمسازمان صدا

 تنظيم و به تصویب ریاست محترم سازمان رسيده است. 5/5/1383خ مور 1240/3185/2300




