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مقدمه:
 

مجموعه ضوابط و مقررات جذب و پذیرش آگهي تبليغات بازرگاني سال 1395 در راستاي سياست هاي اصل 44 و سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
بر اساس برآورد ظرفيت هاي پيش بيني  شده با هدف حمایت حداكثري از كار و سرمایه ایراني برگرفته از رویكرد زیر، تهيه و تدوین شده است.

- تأمين رشد پویا و بهبود شاخص هاي اقتصاد مقاومتي
- حمایت از كارآفرینان و به حداكثر رساندن مشاركت واحدهاي توليدي و خدماتي كشور

- حمایت از توليدكنندگان، صادركنندگان محصوالت و خدمات ایراني
- حمایت از مخترعين و فعاالن دانش بنيان

- ایجاد رقابت سالم در حوزه هاي توليدي كشور
- توجه جدی به اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف كاالهای داخلی

- كمك به ارتقاء سطح فرهنگي و آموزشي در بخش هاي سالمت، محيط زیست و...
- كمك به ارتقاء سطح استاندارهاي كاال و خدمات ایراني در مقایسه با سایر توليدات مشابه

- اهتمام جدي به برند ایراني و حمایت الزم در این بخش به منظور حضور مســتمر برندهاي ایراني كه داراي اثرات اقتصادي، اجتماعی و 
   فرهنگي مي باشد.

اداره کل بازرگانی
سازمان صدا و سیما

http:// bazargani.irib.ir bazargani@irib.ir

2

صفحهعنـوانردیف

24صورت حساب28
24ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهي هاي تلویزیوني و رادیویی مراكز استان ها29
25جدول ضرایب ماه هاي سال قرارداد استاني30
25جدول تعرفه پایه آگهي هاي تلویزیوني استاني31
26جدول تسهيالت تشویقي تلویزیوني بر مبناي بودجه ساالنه 32
27جدول طبقات برنامه هاي تلویزیوني شبكه ها33
27جدول طبقات برنامه هاي رادیویي شبكه ها 34
27تعرفه قراردادهای ثانيه ای پخش آگهی مراكز استان35
28جدول تسهيالت تشویقي استاني بومي36
29نرخ تعرفه استاني بومي )ثانيه ای(37
30جدول ضرایب فصل های سال قرارداد استانی، بومی و بين استانی38
30آگهي بين استاني39
30آگهي ملي استاني40
30انواع پرداخت 41
30تعدیل و فسخ قرارداد42
31كارمزد43

2



3

http:// bazargani.irib.ir bazargani@irib.ir

مقدمه:
 

مجموعه ضوابط و مقررات جذب و پذیرش آگهي تبليغات بازرگاني سال 1395 در راستاي سياست هاي اصل 44 و سياست هاي اقتصاد مقاومتي 
بر اساس برآورد ظرفيت هاي پيش بيني  شده با هدف حمایت حداكثري از كار و سرمایه ایراني برگرفته از رویكرد زیر، تهيه و تدوین شده است.

- تأمين رشد پویا و بهبود شاخص هاي اقتصاد مقاومتي
- حمایت از كارآفرینان و به حداكثر رساندن مشاركت واحدهاي توليدي و خدماتي كشور

- حمایت از توليدكنندگان، صادركنندگان محصوالت و خدمات ایراني
- حمایت از مخترعين و فعاالن دانش بنيان

- ایجاد رقابت سالم در حوزه هاي توليدي كشور
- توجه جدی به اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف كاالهای داخلی

- كمك به ارتقاء سطح فرهنگي و آموزشي در بخش هاي سالمت، محيط زیست و...
- كمك به ارتقاء سطح استاندارهاي كاال و خدمات ایراني در مقایسه با سایر توليدات مشابه

- اهتمام جدي به برند ایراني و حمایت الزم در این بخش به منظور حضور مســتمر برندهاي ایراني كه داراي اثرات اقتصادي، اجتماعی و 
   فرهنگي مي باشد.

اداره کل بازرگانی
سازمان صدا و سیما

3



5

http:// bazargani.irib.ir bazargani@irib.ir

الف- صاحبان آگهي زمانی مجاز به انعقاد قرارداد می باشند كه ضوابط و مقررات پخش آگهي بازرگاني سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي 
       را پذیرفته باشند.

ب- تمام قراردادها طبق نمونه هایي كه از قبل توسط اداره كل امور حقوقي تهيه شده، منعقد و مبادله می شود.
ج- هر قرارداد بنام یك صاحب آگهی كه نام تجاری و نمایندگی رسمی یا مالكيت آن را طبق مدارك رسمي ارائه نماید، منعقد خواهد شد 

      و از پذیرش قراردادهایی كه چند صاحب آگهي ائتالف كرده باشند خودداري می شود.
د- درصورتي كه صاحبان كاال و خدمات از انجام تعهدات خود برابر تشخيص اداره كل بازرگاني در زمان هاي مقرر خودداري نمایند اداره كل 
    مزبور از پخش آگهي هاي تبليغاتي صاحب آگهي خودداري نمایند و نسبت به وصول مطالبات خود با اجرای تعدیالت الزم از طریق مبادي 

    ذیربط اقدامات الزم را مبذول نماید.
هـ- امضاء قرارداد مي بایست از طرف مقام تشخيص و صاحبان امضاي مجاز و ذي سمت مقامات موضع بند 1-2 ضوابط حاضر باشد و براي 
      اشخاص حقوقي عمومي و خصوصي حسب مورد ارائه تصویري از اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی كه در آن صاحبان امضای مجاز را 

     معرفی نموده باشد الزامی است.
و- در قراردادهاي دوطرفه صاحب آگهي مي تواند شركت همكار یا شركت هاي همكار خود را متعاقبًا قبل از پخش معرفی نماید.

* تبصره 3: تغيير شركت همكار در قراردادهاي سه طرفه با ارائه تسویه حساب از شركت همكار قبلي، حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ 
اعالم به اداره  كل بازرگاني انجام خواهد شد. قبولي پخش از شركت همكار جدید بالفاصله صورت مي پذیرد در صورت اعتراض شركت همكار 
قبلي اداره كل بازرگاني جهت تعيين تكليف كارمزد باقی مانده و اقدامات اجرایی به عنوان حكم و داور مرضي الطرفين به مسئله رسيدگي خواهد 

كرد و نظر اداره كل بازرگاني قطعي و الزم االجرا است.

* تبصره 4: در صورت اجرای تبصره 3 تمامي تعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهي كماكان به قوت خود باقي مي باشد.

ماده 5- انواع قرارداد ها:
1-5- قرارداد نوع الف تلویزیوني و رادیویی: پخش آگهی در همه طبقات امكان پذیر است.

2-5- قرارداد نوع ب تلویزیوني: طبق جدول شماره 22 تا طبقه 14 امكان پذیر است.
3-5- قرارداد نوع ج تلویزیوني: طبق جدول شماره 22 فقط تا طبقه 10 امكان پذیر است.

4-5- قرارداد بسته های ویژه: به قراردادهایی گفته می شود كه پخش آن در اختيار اداره كل بازرگانی خواهد بود.
5-5- قرارداد استانی ملی و بومی: پخش آگهی در شبكه های استانی بر اساس تعرفه خاص استانی بومی و ملی انجام خواهد شد.

6-5- قرارداد مشارکتی: قراردادهایی كه به موجب آن صاحبان كاال و خدماتی كه دارای یكی از قراردادهای فوق الذكر باشند و قصد مشاركت 
         حامی مالی برنامه های رادیویی و تلویزیونی را داشته باشند با تفاهم شبكه موردنظر منعقد خواهد شد.

* تبصره 5: در صورت درخواست صاحبان كاال و خدمات برای تجميع قراردادهای نوع الف، ب، ج در یك قرارداد نوع الف در هنگام عقد 
قرارداد این امر با موافقت اداره كل بازرگاني امكان پذیر می باشد. در این صورت قبل از پخش تسهيم آن به نوع ب و ج بالمانع است.

7-5- قرارداد فرهنگي:
1- عقد قرارداد پخش آگهي هاي فرهنگي با رعایت مجموعه ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی ها و در قالب جدول ذیل می باشد.
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تعاریف

ماده 1- آگهي تبلیغات بازرگاني:
معرفي كاال و خدمات با هدف تجاري كه موجب آگاهي، ایجاد عالقه و یا وفاداري در افكار مخاطبين از طریق طراحي، آماده سازي، توليد و 
پخش از طریق شبكه هاي رادیویي و تلویزیوني مي شود كه نتایج آن موجب معرفي و یا ارتقاء نام و نشان تجاري )برند(، فروش و یا افزایش 

فروش كاال و خدمات صاحبان آگهي مي گردد.

ماده 2- صاحب آگهي:
به اشــخاص حقيقی و یا حقوقی )اعم از بخش دولتی یا خصوصی( گفته مي شــود كه به منظور معرفی كاال و محصول یا خدمات خود، ضمن 
پذیرش اصول و ضوابط اداره كل بازرگاني اقدام به سفارش و پخش آگهی از شبكه های رادیو و تلویزیونی صدا و سيمای جمهوری اسالمی 

ایران مي نمایند.

1-2: گروه صاحبان آگهی:
گروه اول: اپراتورهاي تلفن همراه

گروه دوم: بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه
گروه سوم: وزارتخانه ها، سازمان ها و شركت ها و مؤسسات دولتي و موسسه یا نهاد عمومي غيردولتي

گروه چهارم: به استثناي گروه یك تا سه

* تبصره 1: خودروسازها و شركت های بيمه در گروه چهار محاسبه مي شوند.

هلدینگ گروه اقتصادي براي گروه چهار:
- هلدینگ ها به آن دسته از اشخاص حقوقي صاحبان كاال و خدماتي اطالق مي گردد كه سهامداران مجموعه گروه ها مطابق قانون تجارت  
   بيش از 50 درصد سهام و سرمایه )كه در ثبت شركت ها به ثبت رسيده است( متعلق به گروه اصلي )مركزي( باشد. به این دسته از صاحبان 
   كاال جدول بودجه ماهانه به كل گروه تعلق مي             گيرد ليكن از آنجا كه بقيه ظرفيت هاي توليدي هر گروه مانند بخش هاي صنایع دستي و
   فرش دستبافت، كشاورزي، صنعت و خدمات بر اساس جدول هدفمندي و سایر بندها تعيين مي گردد مبناي تسهيم جدول بر مبناي سقف 

   بودجه هر گروه خواهد بود.
- آن دسته از صاحبان كاال و خدماتي كه هلدینگ نيستند ولي تنوع محصول یا خدمات داشته باشند بر اساس ميزان بودجه ارائه شده براي 

   هر یك از گروه محصوالت از بقيه ظرفيت هاي توليدي و سایر بندها تعلق مي   گيرد.

* تبصره 2: درصورتي كه گروه مذكور در سال هاي بعد از مجموعه هلدینگ خارج شوند مبناي محاسبه بودجه ماهانه ميزان اعتبار اوليه گروه 
در سال قبل بوده و مالك افزایش بودجه سقف گروه هلدینگ مي باشد.

ماده 3 - شرکت همكار و تعهدات:
شركت همكار، به شركت ها و كانون هاي تبليغاتي اطالق مي شود كه داراي مجوز رسمي تبليغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي باشند و 

ضمن قبول ضوابط و مقررات اداره كل بازرگاني سازمان صدا  وسيما جمهوري اسالمي اقدام به عقد قرارداد همكاري نمایند.
الف- هر شركت همكار كه برای صاحب آگهی درخواست عقد قرارداد می نماید، می بایست از صاحب آگهی معرفی نامه سال 1395 ارائه نماید. 

       )در صورت عدم قيد مدت اعتبار از سوي صاحب آگهي، معرفي نامه یك ماه معتبر خواهد بود(
ب- هيچ گونه وكالت براي نقل و انتقال و واگذاري امتياز كانون مورد قبول نمي باشد. در صورت لزوم بایستي مجوز از طریق وزارت فرهنگ 

      و ارشاد اسالمي واگذار شود.

ماده 4: تعریف قرارداد و شرایط آن:
قرارداد پخش آگهی تعهدی است كتبی كه طبق تعرفه های مصوب به صورت دوطرفه كه شامل اداره كل بازرگانی و صاحب آگهی و یا به صورت 

سه طرفه شامل اداره كل بازرگانی، صاحب آگهی و شركت تبليغاتی تنظيم و پس از امضاء و اخذ مدارك، معتبر و نافذ خواهد بود.
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      اشخاص حقوقي عمومي و خصوصي حسب مورد ارائه تصویري از اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی كه در آن صاحبان امضای مجاز را 

     معرفی نموده باشد الزامی است.
و- در قراردادهاي دوطرفه صاحب آگهي مي تواند شركت همكار یا شركت هاي همكار خود را متعاقبًا قبل از پخش معرفی نماید.

* تبصره 3: تغيير شركت همكار در قراردادهاي سه طرفه با ارائه تسویه حساب از شركت همكار قبلي، حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ 
اعالم به اداره  كل بازرگاني انجام خواهد شد. قبولي پخش از شركت همكار جدید بالفاصله صورت مي پذیرد در صورت اعتراض شركت همكار 
قبلي اداره كل بازرگاني جهت تعيين تكليف كارمزد باقی مانده و اقدامات اجرایی به عنوان حكم و داور مرضي الطرفين به مسئله رسيدگي خواهد 

كرد و نظر اداره كل بازرگاني قطعي و الزم االجرا است.

* تبصره 4: در صورت اجرای تبصره 3 تمامي تعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهي كماكان به قوت خود باقي مي باشد.

ماده 5- انواع قرارداد ها:
1-5- قرارداد نوع الف تلویزیوني و رادیویی: پخش آگهی در همه طبقات امكان پذیر است.

2-5- قرارداد نوع ب تلویزیوني: طبق جدول شماره 22 تا طبقه 14 امكان پذیر است.
3-5- قرارداد نوع ج تلویزیوني: طبق جدول شماره 22 فقط تا طبقه 10 امكان پذیر است.

4-5- قرارداد بسته های ویژه: به قراردادهایی گفته می شود كه پخش آن در اختيار اداره كل بازرگانی خواهد بود.
5-5- قرارداد استانی ملی و بومی: پخش آگهی در شبكه های استانی بر اساس تعرفه خاص استانی بومی و ملی انجام خواهد شد.

6-5- قرارداد مشارکتی: قراردادهایی كه به موجب آن صاحبان كاال و خدماتی كه دارای یكی از قراردادهای فوق الذكر باشند و قصد مشاركت 
         حامی مالی برنامه های رادیویی و تلویزیونی را داشته باشند با تفاهم شبكه موردنظر منعقد خواهد شد.

* تبصره 5: در صورت درخواست صاحبان كاال و خدمات برای تجميع قراردادهای نوع الف، ب، ج در یك قرارداد نوع الف در هنگام عقد 
قرارداد این امر با موافقت اداره كل بازرگاني امكان پذیر می باشد. در این صورت قبل از پخش تسهيم آن به نوع ب و ج بالمانع است.

7-5- قرارداد فرهنگي:
1- عقد قرارداد پخش آگهي هاي فرهنگي با رعایت مجموعه ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی ها و در قالب جدول ذیل می باشد.
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اضافه پخش تسریع در گروه اول و دوم قراردادهایي است که در تاریخ های زیر منعقد می شود:

جدول شماره 3

درصد اضافه پخش تلویزیوني و رادیوییشرح

70از اول اسفندماه تا پانزدهم اسفندماه 1394
30شانزدهم اسفندماه 1394 تا بيست و هفتم اسفندماه 1394
10بيست و هشتم اسفندماه 1394 تا پایان فروردین ماه 1395

اضافه پخش تسریع در گروه سوم و چهارم قراردادهایي است که در تاریخ های زیر منعقد می شود:

جدول شماره 4

درصد اضافه پخش تلویزیوني و رادیوییشرح

70از اول اسفندماه تا پانزدهم اسفندماه 1394
60شانزدهم اسفندماه 1394 تا بيست و هفتم اسفندماه 1394
15بيست و هشتم اسفندماه 1394 تا پایان فروردین ماه 1395

ب- امتیاز حضور اولین بار:
براي حمایت از كارآفریني به صاحبان كاالها و خدماتی كه برای اولين  بار پس از ارائه ثبت آرم تجاري آگهی اقدام به انعقاد قرارداد جهت پخش 
نمایند منوط به عدم حضور طبق جدول ذیل اضافه پخش تشویقي در طول سال 1395 به هر تعداد كه قرارداد منعقد نمایند تعلق مي گيرد. 
)به صاحبان كاال و خدماتی كه اولين حضور خود در طی سه ماهه آخر سال 1394 در رسانه ملی را تجربه می نمایند به انتخاب صاحب كاال 

و خدمات حضور اولين بار و یا افزایش بودجه تعلق می گيرد(.

جدول شماره 5

درصد اضافه پخش رادیویيدرصد اضافه پخش تلویزیونيشرح

1394/01/0170120 تا 1394/12/29اولين بار یك ساله
1392/01/0190150 تا 1394/12/29اولين بار سه ساله
1390/01/01120180 تا 1394/12/29اولين بار پنج ساله

* تبصره 6: نام ونشان تجاري )برند( ضمن افزایش كيفيت، كميت باعث رونق اقتصادي و كاهش امر واسطه گري و تعادل قيمت در بازار 
به  خصوص در نوسانات اقتصادي خواهد شد لذا رسانه ملي در بخش تبليغات به منظور ارتقاء شاخص هاي فوق الذكر نسبت به تقویت آن دسته 
از صاحبان كاال و خدماتي كه عالوه بر محصوالت قبلي خود اقدام به توليد گروه محصوالت و خدمات جدید نمایند به هر یك از شناســه 

آگهي ها بر اساس جدول شماره )3( درصد اضافه پخش تشویقی تعلق مي گيرد.
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2- تشخيص فرهنگي بودن آگهي به عهده اداره كل بازرگاني خواهد بود.

جدول شماره 1

اضافه پخشدرصد تخفیف ریاليمحل پخش )زمان پخش(ر دیف

90900صبحگاهي، عصرگاهي، شامگاهي )24 ساعته(1
85566صبحگاهي )12-6(،  شامگاهي )19-24(2
80400عصرگاهي،  شامگاهي )ساعت 12-24(3
75300شامگاهي )ساعت 19-24(4

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

3- ميزان ریالي پخش در بسته اول )صبحگاهي( و بسته دوم )عصرگاهي( و بسته سوم )شامگاهي( توزیعي یكنواخت خواهد داشت.
4- نحوه پرداخت مؤسسات و سازمان های دولتي و وابسته به دولت و عام عمومي غيردولتی فقط به صورت نقدي می باشد.

5- زمان و شبكه های تلویزیوني و رادیویی بر اساس ظرفيت های ارائه شده از سوي اداره كل بازرگاني تعيين و سفارش توسط صاحبان كاال 
    و خدمات و یا شركت تبليغات صورت می گيرد. 

8-5- قرارداد محتوایي ارزشي و دیني کتاب و فیلم های سینمایي:
گروه اول: توليدات محتوایي ارزشي و دینی شامل :كتاب و فيلم های ارزشي مانند دفاع مقدس - انقالب اسالمي - خانواده - كودك و... می باشند.

گروه دوم: سایر توليدات محتوایي فيلم و كتاب را مشمول می شود.
1- عقد قراردادهای ارزشي و دینی دو گروه با رعایت مجموعه ضوابط  و  مقررات پذیرش و پخش آگهی ها در قالب جدول ذیل می باشد.

جدول شماره 2

درصد اضافه پخشدرصد تخفیف ریاليمحل پخش )زمان پخش(ر دیف

984900گروه اول1
951900گروه دوم2

2- كارمزد به این گونه قراردادها تعلق نمی گيرد.
3- نحوه پرداخت مؤسسات و سازمان های دولتي و وابـسته به دولت و عام عمومي غيردولتی فقط به صورت نقدي می باشد.

4- زمان و شبكه های تلویزیوني و رادیویی بر اساس ظرفيت های ارائه شده از سوي اداره كل بازرگاني تعيين و سفارش توسط صاحبان كاال 
    و خدمات و یا شركت تبليغات صورت می گيرد.

ماده 6- انواع امتیاز هاي تشویقی قرارداد ها:
الف- اضافه پخش تسریع:

عقد قراردادهای جدید پخش برای سال 1395 از تاریخ 1394/12/01 آغاز می شود و به منظور تشویق صاحبان كاال و خدمات به برنامه ریزی 
دقيق در تنظيم و انعقاد قرارداد به تفكيك گروه های صاحبان كاال و خدمات امتياز پخش تسریع تعلق خواهد گرفت. مالك حفظ اضافه پخش 
تسریع فقط اخذ قرارداد نيست بلكه می بایست اسناد مالی آن نيز در تاریخ مقرر طبق جدول گروه ها تسليم امور مالی بازرگانی صدا و سيما شود.
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اضافه پخش تسریع در گروه اول و دوم قراردادهایي است که در تاریخ های زیر منعقد می شود:

جدول شماره 3

درصد اضافه پخش تلویزیوني و رادیوییشرح

70از اول اسفندماه تا پانزدهم اسفندماه 1394
30شانزدهم اسفندماه 1394 تا بيست و هفتم اسفندماه 1394
10بيست و هشتم اسفندماه 1394 تا پایان فروردین ماه 1395

اضافه پخش تسریع در گروه سوم و چهارم قراردادهایي است که در تاریخ های زیر منعقد می شود:

جدول شماره 4

درصد اضافه پخش تلویزیوني و رادیوییشرح

70از اول اسفندماه تا پانزدهم اسفندماه 1394
60شانزدهم اسفندماه 1394 تا بيست و هفتم اسفندماه 1394
15بيست و هشتم اسفندماه 1394 تا پایان فروردین ماه 1395

ب- امتیاز حضور اولین بار:
براي حمایت از كارآفریني به صاحبان كاالها و خدماتی كه برای اولين  بار پس از ارائه ثبت آرم تجاري آگهی اقدام به انعقاد قرارداد جهت پخش 
نمایند منوط به عدم حضور طبق جدول ذیل اضافه پخش تشویقي در طول سال 1395 به هر تعداد كه قرارداد منعقد نمایند تعلق مي گيرد. 
)به صاحبان كاال و خدماتی كه اولين حضور خود در طی سه ماهه آخر سال 1394 در رسانه ملی را تجربه می نمایند به انتخاب صاحب كاال 

و خدمات حضور اولين بار و یا افزایش بودجه تعلق می گيرد(.

جدول شماره 5

درصد اضافه پخش رادیویيدرصد اضافه پخش تلویزیونيشرح

1394/01/0170120 تا 1394/12/29اولين بار یك ساله
1392/01/0190150 تا 1394/12/29اولين بار سه ساله
1390/01/01120180 تا 1394/12/29اولين بار پنج ساله

* تبصره 6: نام ونشان تجاري )برند( ضمن افزایش كيفيت، كميت باعث رونق اقتصادي و كاهش امر واسطه گري و تعادل قيمت در بازار 
به  خصوص در نوسانات اقتصادي خواهد شد لذا رسانه ملي در بخش تبليغات به منظور ارتقاء شاخص هاي فوق الذكر نسبت به تقویت آن دسته 
از صاحبان كاال و خدماتي كه عالوه بر محصوالت قبلي خود اقدام به توليد گروه محصوالت و خدمات جدید نمایند به هر یك از شناســه 

آگهي ها بر اساس جدول شماره )3( درصد اضافه پخش تشویقی تعلق مي گيرد.
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ماده 10- تسهیالت حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان خدمات برتر:
به جهت حمایت از آن دسته از صاحبان كاال و خدمات كه در راستاي اصالح الگوی مصرف، با هدف كاهش مصرف انرژی در جامعه اقدام 
مي نمایند و نيز ترغيب توليدكنندگان داخلی به شرح ذیل به گروه هاي دو و سه و چهار پس از ارائه مدارك مثبته مربوطه اضافه پخش اعطاء 

مي شود. حداكثر سرجمع تسهيالت مشروحه زیر 30 درصد می باشد.
جدول شماره 8

نوع مدرک یا تاییدیهدرصد اضافه پخششرح

سازمان استاندارد10ارتقاء شاخص مصرف انرژی به سطح A و باالتر
وزارت صنعت معدن تجارت20صاحبان كاال و خدمات برتر از لحاظ صادرات
وزارت صنعت معدن تجارت10صاحبان كاال و خدمات برتر از لحاظ توليد
ثبت شركت ها و مالكيت های صنعتی10صاحبان كاال و خدمات از لحاظ ثبت اختراع
معاونت فناوری ریاست جمهوری30صاحبان كاال و خدمات از لحاظ دانش  بنيان

فن آوري جدید از جمله انرژی خورشيدی موتور سيكلت ها و 
وزارت صنعت معدن تجارت30خودروهای برقی

صاحبان كاال و خدماتي كه كارآفرین برتر طي سال 1393 یا 
وزارت رفاه كار و امور اجتماعی139410 یا 1395 باشند

ماده 11- اضافه پخش بین رسانه ای تلویزیون:
صاحبان آگهی كه تمایل به عقد قرارداد در رسانه تلویزیون دارند، چنانچه معادل 5% از مبلغ قرارداد تلویزیون را در شبكه های استانی منعقد 

نمایند، به همان ميزان اضافه پخش تشویقی در رسانه تلویزیون سراسري به آن ها تعلق خواهد گرفت.

* تبصره 9: در صورت لغو یا تعدیل قرارداد شــبكه اســتانی، درصد تخفيف اضافه پخش بين رســانه ای قرارداد تلویزیونی نيز كســر خواهد 
شد و بالعكس.

ماده 12- اضافه پخش بودجه ساالنه، ماهانه و افزایش بودجه ساالنه به تفكیک گروه های صاحبان کاال و 
خدمات:

الف- گروه اول:

)ارقام به میلیون ریال(

بودجه
سال

 95
بودجه

سال 94

افزایش بودجه نسبت به سال 94 تلویزیوني

550,0001,200,0001,500,0001,700,000
درصد اضافه پخش

500,00010270400700
650,0000240390600

)ارقام به میلیون ریال(

میزان
بودجه ساالنه

جدول اضافه پخش بودجه ساالنه تلویزیوني

جمع پخشدرصد اضافه پخش

550,0001601,430,000
1,200,0002804,560,000
1,500,0004508,250,000
1,700,00080015,300,000

جدول شماره 9
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* تبصره 7: شاخص تشخيص حضور اولين  بار، نام و نشان تجاري )برند( كاال یا خدمات مي باشد و هرگونه تغييري در نام صاحب آگهی 
و یا شركت و یا معاونت ها و قسمت ها و نمایندگي یا استان ها مشمول اعطای این امتياز نخواهد بود و به هر صاحب آگهي یك امتياز حضور 

اولين بار اعطاء مي شود.

ماده 7- اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش  افزوده:
به منظور اجراي قانون پرداخت ماليات بر ارزش افزوده 10% اضافه پخش تشویقي به تمامي صاحبان كاال و خدمات اعطاء مي شود.

ماده 8- تسهیالت بخش های تولیدي و خدماتی کشور در راستای اجرای هدفمند و هوشمندانه سیاست هاي 
اصل 44 و نیز اقتصاد مقاومتی:

1-8: به منظور حمایت حداكثري از توليدكنندگان داخلي و نيز ارائه دهندگان خدمات و كمك به توسعه اقتصادي كشور اضافه پخش تشویقي 
       عالوه بر سایر امتيازات به شرح زیر اعطاء مي شود.

جدول شماره 6

مالک تشخیصدرصد اضافه پخش تشویقيشرح

تایيد سالمت سازمان غذا و دارو75لبنيات مانند: شير، پنير، ماست و...
تایيد سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری75صنایع دستي و فرش دستبافت

تایيد معاونت فناوری ریاست جمهوری80محصوالت دانش بنيان
محصوالت كشاورزی و دامی توليد داخل 

تایيد وزارت جهاد كشاورزی75)غيرفرآوری شده(

ماده 9- امتیاز حضور مستمر در رسانه ملي:
براي حمایت از صاحبان كاال و خدمات گروه دو، سه، چهار كه سابقه تبليغات در هریك از رسانه های رادیو یا تلویزیون داشته اند اضافه پخش 

طبق جدول زیر عالوه بر سایر امتيازات اعطاء خواهد شد.

جدول شماره 7

اضافه پخشسال هاي حضور

20یك ساله
40دوساله
60سه ساله
75چهارساله

85پنج ساله به باال

* تبصره 8: اضافه  پخش حضور مستمر در رادیو یا تلویزیون مشروط به افزایش  بودجه  نسبت به سال 1394 خواهد بود.
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ماده 10- تسهیالت حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان خدمات برتر:
به جهت حمایت از آن دسته از صاحبان كاال و خدمات كه در راستاي اصالح الگوی مصرف، با هدف كاهش مصرف انرژی در جامعه اقدام 
مي نمایند و نيز ترغيب توليدكنندگان داخلی به شرح ذیل به گروه هاي دو و سه و چهار پس از ارائه مدارك مثبته مربوطه اضافه پخش اعطاء 

مي شود. حداكثر سرجمع تسهيالت مشروحه زیر 30 درصد می باشد.
جدول شماره 8

نوع مدرک یا تاییدیهدرصد اضافه پخششرح

سازمان استاندارد10ارتقاء شاخص مصرف انرژی به سطح A و باالتر
وزارت صنعت معدن تجارت20صاحبان كاال و خدمات برتر از لحاظ صادرات
وزارت صنعت معدن تجارت10صاحبان كاال و خدمات برتر از لحاظ توليد
ثبت شركت ها و مالكيت های صنعتی10صاحبان كاال و خدمات از لحاظ ثبت اختراع
معاونت فناوری ریاست جمهوری30صاحبان كاال و خدمات از لحاظ دانش  بنيان

فن آوري جدید از جمله انرژی خورشيدی موتور سيكلت ها و 
وزارت صنعت معدن تجارت30خودروهای برقی

صاحبان كاال و خدماتي كه كارآفرین برتر طي سال 1393 یا 
وزارت رفاه كار و امور اجتماعی139410 یا 1395 باشند

ماده 11- اضافه پخش بین رسانه ای تلویزیون:
صاحبان آگهی كه تمایل به عقد قرارداد در رسانه تلویزیون دارند، چنانچه معادل 5% از مبلغ قرارداد تلویزیون را در شبكه های استانی منعقد 

نمایند، به همان ميزان اضافه پخش تشویقی در رسانه تلویزیون سراسري به آن ها تعلق خواهد گرفت.

* تبصره 9: در صورت لغو یا تعدیل قرارداد شــبكه اســتانی، درصد تخفيف اضافه پخش بين رســانه ای قرارداد تلویزیونی نيز كســر خواهد 
شد و بالعكس.

ماده 12- اضافه پخش بودجه ساالنه، ماهانه و افزایش بودجه ساالنه به تفكیک گروه های صاحبان کاال و 
خدمات:

الف- گروه اول:

)ارقام به میلیون ریال(

بودجه
سال
 95

بودجه
سال 94

افزایش بودجه نسبت به سال 94 تلویزیوني

550,0001,200,0001,500,0001,700,000
درصد اضافه پخش

500,00010270400700
650,0000240390600

)ارقام به میلیون ریال(

میزان
بودجه ساالنه

جدول اضافه پخش بودجه ساالنه تلویزیوني

جمع پخشدرصد اضافه پخش

550,0001601,430,000
1,200,0002804,560,000
1,500,0004508,250,000
1,700,00080015,300,000

جدول شماره 9
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)ارقام به میلیون ریال(

بودجه
سال

 95
بودجه

سال 94

افزایش بودجه نسبت به سال 94 تلویزیوني

50,000100,000170,000230,000300,000380,000480,000600,000750,000900,0001,100,000
درصد اضافه پخش

30,000302003404350000000
50,000018032036000  00 000
100,000001802604000 0 0000
150,00000201603604100  0000
200,00000020180360420 0000
250,000000030190360420000
320,000000003090150420480650

)ارقام به میلیون ریال(

بودجه
سال

 95
بودجه

سال 94

افزایش بودجه نسبت به سال 94 رادیویي

20,00035,00050,00075,000100,000
درصد اضافه پخش

15,00019032045000
25,0000902204500
35,00000150220520
50,000000130500

)ارقام به میلیون ریال(

میزان
بودجه ساالنه

جدول اضافه پخش بودجه ساالنه رادیویي

جمع پخشدرصد اضافه پخش

20,00019058,000
35,000300140,000
50,000410255,000
75,000530472,500
100,000700800,000

جدول شماره 12

* تبصره 11: باالتر از سقف جدول ساالنه در تلویزیون به ازای هر 10 ميليارد ریال 10% و در رادیو هر 5 ميليارد ریال، 20% اضافه پخش 
تشویقی اعطاء می شود.

* تبصره 12: مالك افزایش بودجه، مقایسه بين مبلغ قرارداد و پخش خواهد بود كه در صورتي كه پخش كمتر از ميزان قرارداد باشد مالك 
محاسبه، ميزان پخش پس از اجرای تعدیالت الزم خواهد بود.
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)ارقام به میلیون ریال(

بودجه
سال
 95

بودجه
سال 94

افزایش بودجه نسبت به سال 94 رادیویي

55,00090,000120,000150,000
درصد اضافه پخش

50,0002080380520
75,000030150450

)ارقام به میلیون ریال(

میزان
بودجه ساالنه

جدول اضافه پخش بودجه ساالنه رادیویي

جمع پخشدرصد اضافه پخش

55,000150137,500
90,000190261,000
150,000250525,000
220,00350990,000

جدول شماره 10

* تبصره 10: برای بودجه های ساالنه باالتر از سقف جدول در تلویزیون به ازای هر 50 ميليارد ریال 10% و در رادیو به ازای هر 5 ميليارد 
ریال 20% اضافه پخش داده خواهد شد.

ب- گروه دوم:

)ارقام به میلیون ریال(

میزان
بودجه ساالنه

جدول اضافه پخش بودجه ساالنه تلویزیوني

جمع پخشدرصد اضافه پخش

50,0004070,000
100,00060160,000
160,00090304,000
230,000130529,000
300,000180840,000
380,0002401,292,000
480,0003001920,000
600,0003702,820,000
750,0004504,125,000
900,0005305,670,000

1,100,0006207,920,000

جدول شماره 11

10
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)ارقام به میلیون ریال(

بودجه
سال

 95
بودجه

سال 94

افزایش بودجه نسبت به سال 94 تلویزیوني

50,000100,000170,000230,000300,000380,000480,000600,000750,000900,0001,100,000
درصد اضافه پخش

30,000302003404350000000
50,000018032036000  00 000
100,000001802604000 0 0000
150,00000201603604100  0000
200,00000020180360420 0000
250,000000030190360420000
320,000000003090150420480650

)ارقام به میلیون ریال(

بودجه
سال

 95
بودجه

سال 94

افزایش بودجه نسبت به سال 94 رادیویي

20,00035,00050,00075,000100,000
درصد اضافه پخش

15,00019032045000
25,0000902204500
35,00000150220520
50,000000130500

)ارقام به میلیون ریال(

میزان
بودجه ساالنه

جدول اضافه پخش بودجه ساالنه رادیویي

جمع پخشدرصد اضافه پخش

20,00019058,000
35,000300140,000
50,000410255,000
75,000530472,500
100,000700800,000

جدول شماره 12

* تبصره 11: باالتر از سقف جدول ساالنه در تلویزیون به ازای هر 10 ميليارد ریال 10% و در رادیو هر 5 ميليارد ریال، 20% اضافه پخش 
تشویقی اعطاء می شود.

* تبصره 12: مالك افزایش بودجه، مقایسه بين مبلغ قرارداد و پخش خواهد بود كه در صورتي كه پخش كمتر از ميزان قرارداد باشد مالك 
محاسبه، ميزان پخش پس از اجرای تعدیالت الزم خواهد بود.
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د- گروه چهارم:
در راستای ادامه حمایت خاص و ویژه از بخش هاي توليدی و خدماتی گروه چهار جداول زیر ارائه شده است.

اضافه پخش افزایش بودجه نسبت به سال 94 تلویزیوني

درصد اضافه پخش تشویقيدرصد افزایش نسبت به سال قبل

2020
4050
80100
100150
150200
200300
260350
320400
400500

میزان
بودجه ماهانه

جدول اضافه پخش بودجه ماهانه تلویزیوني

جمع پخشدرصد اضافه پخش

30040420
42060672
580901,102

1,0001202,200
1,6001453,920
2,9001557,395
4,16016511,024
6,60018018,480
10,00021031,000
14,16022546,020
20,00026072,000
26,000300104,000
33,000340145,200
50,000400250,000
73,000450401,500
100,000500600,000

جدول شماره 15
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ج- گروه سوم:
)ارقام به میلیون ریال(

بودجه
سال

 95
بودجه

سال 94

افزایش بودجه نسبت به سال 94 تلویزیوني

4,0008,00015,00030,00050,000100,000150,000200,000
درصد اضافه پخش

1,5009015030000000
4,00008015025000 00
10,0000050150250000
15,00000010019028000
20,0000005017025000
30,000000070190270420
40,000000020130250360
50,00000000 100280330
100,00000000050200

)ارقام به میلیون ریال(

میزان
بودجه
ماهانه

جدول اضافه پخش
بودجه ساالنه تلویزیوني

درصد اضافه 
جمع پخشپخش

40030520
70040980

1,600502,400
3,500605,600
8,0007013,600
15,00010030,000
30,00015075,000
50,000200150,000
100,000260360,000
150,000330645,000
200,0004101,020,000

جدول شماره 13

)ارقام به میلیون ریال(

بودجه
سال

 95
بودجه

سال 94

افزایش بودجه نسبت به سال 94 رادیویي

1,5003,5007,00014,00020,00030,000
درصد اضافه پخش

1,00050220350000
1,600015025035000 
2,00009021033000
5,00000803204000
8,000000100360450
10,00000080250420

جدول شماره 14 )ارقام به میلیون ریال(

میزان
بودجه
ماهانه

جدول اضافه پخش
بودجه ساالنه رادیویي

درصد اضافه 
جمع پخشپخش

15045218
35060560
700801,260

1,1001202,420
2,3001605,980
3,50020010,500
5,00026018,000
7,00034030,800

12
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د- گروه چهارم:
در راستای ادامه حمایت خاص و ویژه از بخش هاي توليدی و خدماتی گروه چهار جداول زیر ارائه شده است.

اضافه پخش افزایش بودجه نسبت به سال 94 تلویزیوني

درصد اضافه پخش تشویقيدرصد افزایش نسبت به سال قبل

2020
4050
80100
100150
150200
200300
260350
320400
400500

میزان
بودجه ماهانه

جدول اضافه پخش بودجه ماهانه تلویزیوني

جمع پخشدرصد اضافه پخش

30040420
42060672
580901,102

1,0001202,200
1,6001453,920
2,9001557,395
4,16016511,024
6,60018018,480
10,00021031,000
14,16022546,020
20,00026072,000
26,000300104,000
33,000340145,200
50,000400250,000
73,000450401,500
100,000500600,000

جدول شماره 15

13
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ماده 13- تسهیالت تشویقی طی سال:
به صاحبان كاال و خدمات كه قراردادهای خود را منعقد نموده اند مشروط بر آنكه مشمول جدول افزایش بودجه شده باشند و یا اولين حضور در

صدا و سيما را تجربه می نمایند با در نظر گرفتن بودجه ماهانه مندرج در قراردادهای منعقده سال 1395 در صورت پخش آگهی در رادیو و تلویزیون، 
به شرح ذیل مشمول استفاده از ظرفيت تشویقی با حفظ اضافه پخش های هر قرارداد در همان ماه یا حداكثر تا پایان ماه بعد اعطاء خواهد شد.

جدول شماره 17

درصد پخش بودجه ماهانه
درصد پخش تشویقی

غیر نقدینقدی

1005010
15010020

20015050 و بيشتر

* تبصره 18: اضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد پخش خواهد شد.

* تبصره 19: چنانچه پخش اصلی با یك شــركت تبليغاتی باشــد پخش تشــویقی اعطایی با همان شركت تبليغاتی می بایستی انجام شود 
)در صورت اعالم عدم طلب كارمزد توسط شركت تبليغاتی تسهيم رایگان بالمانع می باشد(

* تبصره 20: این طرح مشمول قراردادهای خاص فرهنگی و آموزشی نخواهد شد.

* تبصره 21: صاحبان كاال و خدمات بایستی به تمامی تعهدات مالی قرارداد قبل اجرای تسهيالت تشویقی عمل نمایند.

ماده 14- انواع پرداخت قرارداد ها:
الف- نقدی:

جدول شماره 18

جدول پرداخت گروه یک تا سه

درصد اضافه پخشدرصد پرداختنحوه پرداخت

نقدی

100100
8040
6020
5015
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اضافه پخش افزایش بودجه نسبت به سال 94 رادیویي

درصد اضافه پخش تشویقيدرصد افزایش نسبت به سال قبل

2040
4080
80120
100200
150300
200400
260520
320600
400700

میزان
بودجه ماهانه

جدول اضافه پخش بودجه ماهانه رادیویي

جمع پخشدرصد اضافه پخش

15080270
210100420
350130805
5701501,425

1,0501652,782
1,5001704,050
2,3502007,050
3,60025012,600
5,00030020,000
7,20040036,000
9,00050054,000
11,50055074,750
18,000580122,400
23,250650174,375

جدول شماره 16

* تبصره 13: برای بودجه های باالتر از سقف جدول ماهانه در گروه های سوم و چهارم در تلویزیون به ازای هر 4 ميليارد ریال 10% و در 
رادیو هر دو ميليارد ریال 20% اضافه پخش تشویقی اعطاء می شود.

* تبصره 14: در صورتی كه افزایش بودجه ساالنه هر یك از صاحبان كاال و خدمات نسبت به سال قبل رشد بيش از طبقه پيش بينی  شده 
در جدول داشته باشند به ازای افزایش هر طبقه اعالم شده در گروه 4 به ازای هر 80 درصد افزایش بودجه 10% اضافه پخش تشویقی به طبقه 

ماقبل اضافه خواهد شد.

* تبصره 15: صاحبان كاال و خدماتی كه از هرگونه اضافه پخش تشویقی، افزایش بودجه ماهانه و ساالنه و... استفاده می نمایند، در صورت 
عدم پخش كامل تمامی قرارداد ها به نسبت پخش هر قرارداد تعدیالت الزم صورت می پذیرد.

* تبصره 16: به قراردادهای مستقل نوع ب تلویزیونی در تمامی گروه ها به عنوان تشویق100% اضافه پخش عالوه بر سایر امتيازات اعطاء 
خواهد شد.

* تبصره 17: به قراردادهای مستقل نوع ج تلویزیونی در تمامی گروه ها به عنوان تشویق200% اضافه پخش عالوه بر سایر امتيازات اعطاء 
خواهد شد.
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ماده 13- تسهیالت تشویقی طی سال:
به صاحبان كاال و خدمات كه قراردادهای خود را منعقد نموده اند مشروط بر آنكه مشمول جدول افزایش بودجه شده باشند و یا اولين حضور در

صدا و سيما را تجربه می نمایند با در نظر گرفتن بودجه ماهانه مندرج در قراردادهای منعقده سال 1395 در صورت پخش آگهی در رادیو و تلویزیون، 
به شرح ذیل مشمول استفاده از ظرفيت تشویقی با حفظ اضافه پخش های هر قرارداد در همان ماه یا حداكثر تا پایان ماه بعد اعطاء خواهد شد.

جدول شماره 17

درصد پخش بودجه ماهانه
درصد پخش تشویقی

غیر نقدینقدی

1005010
15010020

20015050 و بيشتر

* تبصره 18: اضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد پخش خواهد شد.

* تبصره 19: چنانچه پخش اصلی با یك شــركت تبليغاتی باشــد پخش تشــویقی اعطایی با همان شركت تبليغاتی می بایستی انجام شود 
)در صورت اعالم عدم طلب كارمزد توسط شركت تبليغاتی تسهيم رایگان بالمانع می باشد(

* تبصره 20: این طرح مشمول قراردادهای خاص فرهنگی و آموزشی نخواهد شد.

* تبصره 21: صاحبان كاال و خدمات بایستی به تمامی تعهدات مالی قرارداد قبل اجرای تسهيالت تشویقی عمل نمایند.

ماده 14- انواع پرداخت قرارداد ها:
الف- نقدی:

جدول شماره 18

جدول پرداخت گروه یک تا سه

درصد اضافه پخشدرصد پرداختنحوه پرداخت

نقدی

100100
8040
6020
5015
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شد. )مبلغ ماليات بر ارزش افزوده جدا از مبلغ قرارداد دریافت خواهد شد و در جدول محاسبات بودجه قرار نمی گيرد.(

ماده 15 بسته های ویژه:
بسته الف: گروه یك، دو، سه و چهار

پخش یازده هزار آگهی 30 ثانيه قبل از برنامه ها به شكل ذیل در طول یك سال:

جدول شماره 20

درصدنوع آگهی

70%آگهی مستقيم
10%زیرنویس
7%آرم آگهی

2%تقدیم برنامه
8%رادیو

3%مشاركت
ضرایب، مكان پخش نوع آگهی و ملیت در این نوع از قراردادها برروی مدت زمان آگهی اعمال خواهد شد.

)ميزان محاسبه زمان تقدیم برنامه نشان آگهی و زیرنویس و همچنين آگهی های مستقيم در طول ماه می بایست یك دوازدهم تعداد كل پخش 
آگهی بسته ویژه باشد و همچنين صاحب آگهی مجاز است سهم آگهی ماه خود را به ماه قبل منتقل كند ولی بالعكس آن امكان پذیر نخواهد بود.(

شرایط:
1- توضيح اینكه جمع كل پخش آگهی های ششگانه از 330 هزار ثانيه تجاوز نخواهد كرد.

2- نســبت پخش در شــبكه ها به صورت 50 درصد در زمان شــبانگاهی از ساعت 19/01 تا آخرین پخش شامگاهي، 25 درصد عصرگاهی از 
     ساعت 12/01 تا ساعت 19 و 25 درصد صبحگاهی از ساعت 5 صبح تا 12 ظهر خواهد بود.

3- 30 درصد پخش در شــبكه یك، 5 درصد شــبكه دو، 25 درصد شــبكه ســه، 10 درصد شبكه پنج و 15 درصد شبكه خبر و 5 درصد در
      شــبكه های ifilm و چهار، 5 درصد شــبكه های برون مرزی و 5 درصد شــبكه نسيم خواهد بود.

4- تخصيص تعداد ده بســته الف برای گروه صاحبان آگهی شــامل: گروه یك فقط یك صاحب آگهی گروه 2 ســه صاحب آگهی و گروه 3 
     دو صاحب آگهی و گروه 4، چهار صاحب آگهی 

5- قیمت بسته الف 550 میلیارد ریال و به صورت غير نقدی پرداخت شود.

بسته ب: گروه یك، دو، سه و چهار
پخش ده هزار آگهي 30 ثانيه قبل از برنامه ها به شكل ذیل در طول یك سال:
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جدول شماره 19

جدول پرداخت گروه چهارم

درصد اضافه پخشنحوه پرداخت

120نقدی 3 ماهه و باالتر
70نقدی

50ضمانت نامه اي

* تبصره 22: در گروه 4 قراردادهایی كه سه ماهه و بيشتر منعقد گردد و هم زمان با شروع قرارداد و یا قبل از پخش، وجه كل قرارداد را 
پرداخت نمایند120% اضافه پخش تعلق می گيرد.

* تبصره 23: صاحبان آگهی كه شــروع قرارداد آن ها فروردین ماه 1395 اســت )همه گروه ها( حداكثر تا مورخ 1394/12/25 وجه قرارداد 
نقدی خود را می بایست به صورت كامل پرداخت نمایند، مالك امكان پخش تایيد پرداخت وجوه از سوی امور مالی بازرگانی صدا و سيما می باشد.

* تبصره 24: در قراردادهای نقدی )همه گروه ها( شــروع پخش، پس از واریز وجه به حســاب مندرج در قرارداد ارائه و رســيد آن و یا ارائه 
اسناد مالي هم زمان با عقد قرارداد حداقل 10 روز قبل از تاریخ پخش امكان پذیر خواهد بود.

* تبصره 25: صاحبان آگهي كه تمایل به پرداخت وجه به صورت ضمانت نامه  بانكي دارند، مي توانند به تاریخ نيمه زمان قرارداد، ضمانت نامه  
بانكي ارائه نمایند.

* تبصره 26: صاحبان آگهي گروه یك تا سه مي توانند و یا از هر نوع قرارداد )الف، ب و ج( یك قرارداد نقدي در طول سال 1395 منعقد نمایند.

* تبصره 27: صاحبان آگهي گروه چهار مي توانند قراردادهاي نقدي را به صورت یك ماهه، دوماهه، ســه ماهه، شــش ماهه و ســاالنه منعقد 
نمایند با رعایت تبصره 22 انجام نمایند. )قراردادهایی كه شروع  پخش آن ها از تاریخ 1395/1/1 باشد پس از اصالح مدارك مثبته مالی می توانند 

پخش آگهی خود را از زمان عقد قرارداد در سال 1394 شروع نمایند.(

ب( صورت حسابي: درصورتي كه صاحبان كاال و خدمات در گروه هاي دو و سه به دالیل دولتي بودن امكان ارائه چك بر اساس زمان و موعد 
پخش را به تاریخ آن ندارند با درخواست باالترین مقام تشخيص و یا معاون اداري و مالي دستگاه مربوطه یا ذي حساب صاحبان كاال و خدمات 
صورت حساب صادر مي گردد و طرف قرارداد موظف است حداكثر به مدت 10 روز پس از صدور صورتحساب مبلغ صورتحساب صادره را به 

حساب ذكرشده در قرارداد پرداخت نمایند.

* تبصره 28: صاحبان كاال و خدمات گروه چهار در صورت ارائه ضمانت نامه بانكی، با تشــخيص اداره كل بازرگانی صدا و ســيما امكان 
پرداخت قراردادها )به صورت صورتحسابی(، ظرف مدت 10 روز پس از صدور مبلغ صورتحساب صادره به حساب مندرج در قرارداد را دارند.

ج( غیر نقدي: مبلغ قرارداد به صورت ماهانه تقســيط و توســط صاحبان آگهي، به حســاب ذكرشده در قرارداد واریز خواهد شد. اولين قسط 
     هم زمان با شروع قرارداد اخذ و آخرین قسط در گروه یك و دو و سه هم زمان با پایان قرارداد و در گروه چهار تا چهار ماه پس از پایان 
     قرارداد دریافت و تســویه می شــود. صاحبان كاال و خدمات گروه 4 كه قرارداد غير نقدی منعقد و تاریخ اســناد مالی قرارداد مربوطه را به 
     ترتيب 2 و 4 ماه از زمان اعالم شــده فوق زودتر تنظيم و پرداخت و ارائه نمایند به ترتيب از 5% و 10% اضافه پخش تشــویقی عالوه بر 

     امتيازات دیگر استفاده می نمایند.

* تبصره 29: درصد ماليات بر ارزش افزوده هر قرارداد طبق مصوبه مجلس محترم شوراي اسالمي براي سال 1395 جداگانه دریافت خواهد 
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شد. )مبلغ ماليات بر ارزش افزوده جدا از مبلغ قرارداد دریافت خواهد شد و در جدول محاسبات بودجه قرار نمی گيرد.(

ماده 15 بسته های ویژه:
بسته الف: گروه یك، دو، سه و چهار

پخش یازده هزار آگهی 30 ثانيه قبل از برنامه ها به شكل ذیل در طول یك سال:

جدول شماره 20

درصدنوع آگهی

70%آگهی مستقيم
10%زیرنویس
7%آرم آگهی

2%تقدیم برنامه
8%رادیو

3%مشاركت
ضرایب، مكان پخش نوع آگهی و ملیت در این نوع از قراردادها برروی مدت زمان آگهی اعمال خواهد شد.

)ميزان محاسبه زمان تقدیم برنامه نشان آگهی و زیرنویس و همچنين آگهی های مستقيم در طول ماه می بایست یك دوازدهم تعداد كل پخش 
آگهی بسته ویژه باشد و همچنين صاحب آگهی مجاز است سهم آگهی ماه خود را به ماه قبل منتقل كند ولی بالعكس آن امكان پذیر نخواهد بود.(

شرایط:
1- توضيح اینكه جمع كل پخش آگهی های ششگانه از 330 هزار ثانيه تجاوز نخواهد كرد.

2- نســبت پخش در شــبكه ها به صورت 50 درصد در زمان شــبانگاهی از ساعت 19/01 تا آخرین پخش شامگاهي، 25 درصد عصرگاهی از 
     ساعت 12/01 تا ساعت 19 و 25 درصد صبحگاهی از ساعت 5 صبح تا 12 ظهر خواهد بود.

3- 30 درصد پخش در شــبكه یك، 5 درصد شــبكه دو، 25 درصد شــبكه ســه، 10 درصد شبكه پنج و 15 درصد شبكه خبر و 5 درصد در
      شــبكه های ifilm و چهار، 5 درصد شــبكه های برون مرزی و 5 درصد شــبكه نسيم خواهد بود.

4- تخصيص تعداد ده بســته الف برای گروه صاحبان آگهی شــامل: گروه یك فقط یك صاحب آگهی گروه 2 ســه صاحب آگهی و گروه 3 
     دو صاحب آگهی و گروه 4، چهار صاحب آگهی 

5- قیمت بسته الف 550 میلیارد ریال و به صورت غير نقدی پرداخت شود.

بسته ب: گروه یك، دو، سه و چهار
پخش ده هزار آگهي 30 ثانيه قبل از برنامه ها به شكل ذیل در طول یك سال:
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جدول شماره 23

هر ثانیهطبقههر ثانیهطبقههر ثانیهطبقههر ثانیهطبقههر ثانیهطبقه

125062,300115,300169,9502116,650
255072,800126,1001711,0002218,200
385083,350136,9501812,3502320,000
41,20093,950147,8001913,7502422,000
51,860104,600158,8502015,2002524,200

توضیح: تعرفه قیمت پایه آگهی های رادیویی قبل و ارقام به هزار ریال

ماده 17- افزایش طبقه هر برنامه:
چنانچه بر اساس عرضه و تقاضا ميانگين تقاضاي یك بسته آگهي در نيمه اول هر ماه بيش از 60، 75 و یا 90% از حجم آن بسته آگهي باشد 
به ترتيب 1، 2 و 3 طبقه افزایش خواهد یافت و همچنين چنانچه به ترتيب 30 و 20 و 10% حجم را اشــغال نماید به ترتيب 1، 2 و 3 طبقه 

كاهش داده خواهد شد. )منوط به تصميم اداره كل بازرگانی سازمان صدا و سيما(

* تبصره 30: در موارد خاص بنا به تشخيص و تصویب مدیر كل بازرگانی صدا و سيما، طبقه الزم تعيين و ابالغ می شود.

ماده 18- جدول ضرایب ماه های سال:
با توجه به اینكه برنامه های صدا و سيما در ماه هایی از سال، دارای مخاطب بيشتری هستند؛ لذا ضرایب ماهانه به شرح جدول ذیل در نظر گرفته 
شده است. تا نسبت به جدول پایه اعمال شود. این ضرایب شامل كليه پخش ها اعم از داخلی، خارجی، تحت ليسانس، توليد مشترك و... می شود.

جدول شماره 24

درصدماهدرصدماهدرصدماهدرصدماه

40%دی30%مهر35%تير20%فروردین
50%بهمن30%آبان30%مرداد25%اردیبهشت

60%اسفند35%آذر35%شهریور35%خرداد
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جدول شماره 21

درصدنوع آگهی

70%آگهی مستقيم
10%زیرنویس
10%آرم آگهی

10%تقدیم برنامه

)ميزان محاسبه زمان تقدیم برنامه نشان آگهی و زیرنویس و همچنين آگهی های مستقيم در طول ماه می بایست یك دوازدهم تعداد كل پخش 
آگهی بسته ویژه باشد و همچنين صاحب آگهی مجاز است سهم آگهی ماه خود را به ماه قبل منتقل كند ولی بالعكس آن امكان پذیر نخواهد بود.(

شرایط:
1- توضيح اینكه جمع كل پخش آگهی های چهارگانه از 300 هزار ثانيه تجاوز نخواهد كرد.

2- نســبت پخش در شــبكه ها به صورت 50 درصد در زمان شــبانگاهی از ساعت 19/01 تا آخرین پخش شامگاهي، 25 درصد عصرگاهی از        
     ساعت 12/01 تا ساعت 19 و 25 درصد صبحگاهی از ساعت 5 صبح تا 12 ظهر خواهد بود.

3- پخش آگهی ها در اختيار اداره كل بازرگانی و در باكس های مناسب توزیع می شود.
4- 30 درصد پخش در شــبكه یك، 5 درصد شــبكه دو، 25 درصد شــبكه ســه، 10 درصد شبكه پنج و 15 درصد شبكه خبر و 5 درصد در

      شــبكه های ifilm و چهار، 5 درصد شــبكه های برون مرزی و 5 درصد شــبكه نسيم خواهد بود.
5- تخصيص تعداد ده بســته الف برای گروه صاحبان آگهی شــامل: گروه یك فقط یك صاحب آگهی گروه 2 ســه صاحب آگهی و گروه 3 

     دو صاحب آگهی و گروه 4، چهار صاحب آگهی
6- قیمت بسته ب 600 میلیارد ریال و به صورت نقدی پرداخت شود.

ماده 16- جدول نرخ پایه آگهی در شبكه های رادیویي و تلویزیونی:
جدول ذیل به عنوان تعرفه پایه آگهی برای همه شبكه های رادیویي و تلویزیونی الزم االجرا می باشد.

جدول شماره 22

هر ثانیهطبقههر ثانیهطبقههر ثانیهطبقههر ثانیهطبقههر ثانیهطبقههر ثانیهطبقههر ثانیهطبقه

135063,200116,8001612,0002118,8002627,3003138,500
260073,800127,7001713,3002220,5002730,0003241,000
31,00084,500138,6001814,5002322,1002831,4003343,500
41,50095,200149,8001915,9002423,5002933,5003446,300
52,200106,0001510,9002017,6002525,5003035,8003549,100

توضیح: تعرفه قیمت پایه آگهی های تلویزیونی قبل و ارقام به هزار ریال
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جدول شماره 23

هر ثانیهطبقههر ثانیهطبقههر ثانیهطبقههر ثانیهطبقههر ثانیهطبقه

125062,300115,300169,9502116,650
255072,800126,1001711,0002218,200
385083,350136,9501812,3502320,000
41,20093,950147,8001913,7502422,000
51,860104,600158,8502015,2002524,200

توضیح: تعرفه قیمت پایه آگهی های رادیویی قبل و ارقام به هزار ریال

ماده 17- افزایش طبقه هر برنامه:
چنانچه بر اساس عرضه و تقاضا ميانگين تقاضاي یك بسته آگهي در نيمه اول هر ماه بيش از 60، 75 و یا 90% از حجم آن بسته آگهي باشد 
به ترتيب 1، 2 و 3 طبقه افزایش خواهد یافت و همچنين چنانچه به ترتيب 30 و 20 و 10% حجم را اشــغال نماید به ترتيب 1، 2 و 3 طبقه 

كاهش داده خواهد شد. )منوط به تصميم اداره كل بازرگانی سازمان صدا و سيما(

* تبصره 30: در موارد خاص بنا به تشخيص و تصویب مدیر كل بازرگانی صدا و سيما، طبقه الزم تعيين و ابالغ می شود.

ماده 18- جدول ضرایب ماه های سال:
با توجه به اینكه برنامه های صدا و سيما در ماه هایی از سال، دارای مخاطب بيشتری هستند؛ لذا ضرایب ماهانه به شرح جدول ذیل در نظر گرفته 
شده است. تا نسبت به جدول پایه اعمال شود. این ضرایب شامل كليه پخش ها اعم از داخلی، خارجی، تحت ليسانس، توليد مشترك و... می شود.

جدول شماره 24

درصدماهدرصدماهدرصدماهدرصدماه

40%دی30%مهر35%تير20%فروردین
50%بهمن30%آبان30%مرداد25%اردیبهشت

60%اسفند35%آذر35%شهریور35%خرداد
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ز- آگهی فروش مستقیم کاال:

جدول شماره 26

تعداد پخش هر شبكهحداکثر زمان آگهی )ثانیه(تعداد نوبت پخش در ماه

1501206
2007510
3004520

1. قيمت آگهی ها بر اساس نرخ تيزر محاسبه خواهد شد.
2. اعتبار هر شناسه تنها برای 30 روز می باشد.

3. هر شناســه فقط در یك دوره مجوز پخش داشــته و در صورت تمایل صاحب آگهی به پخش با زمان كمتر مجاز به اصالح همان شناســه 
    نبوده و می بایست اقدام به تهيه تيزر كوتاه جدید نماید.

4. صاحب آگهی مجاز به استفاده از صداپيشگان و هنرپيشگان تكراری در شناسه های ماهانه خود نمی باشد.
5. این نوع آگهی ها صرفًا با انعقاد قرارداد 100% نقدی قابل پخش خواهند بود.

ماده 21- نرخ انواع آگهی:
الف- گزارش آگهی: معادل 70% نرخ طبقه همان برنامه.

ب- حک آرم: معادل 25% نرخ طبقه همان برنامه 
ج- دعوت به تماشا: نرخ دعوت به تماشا قبل معادل 2 برابر و بين معادل 2 برابر قبل و بعد معادل 80% نرخ طبقه همان برنامه محاسبه مي  شود.

* تبصره 34: برنامه هاي ورزشي مشمول این بند نمي باشند. در زمان اعالم طبقه هر برنامه ورزشی اعالم خواهد شد.

د- زیرنویس: نرخ زیرنویس معادل )قبل( نرخ طبقه همان برنامه.
هـ- بین برنامه: معادل دو برابر نرخ طبقه همان برنامه در تلویزیون و نرخ آگهي بين برنامه رادیویي معادل قبل مي باشد.

و- نشان آگهي متناسب با سقف طبقات قرارداد از محل قراردادهاي گروه الف، ب، ج معادل100% نرخ طبقه همان برنامه در روزهاي عادي 
    و اعياد و مناسبت هاي خاص و یك روز قبل از آن و نيز شبكه یك و سه در تمامي ایام سال معادل 2 برابر مي باشد.

ز- بعد: نرخ آگهي بعد معادل 80% قبل همان برنامه محاسبه مي شود. )مشروط بر آنكه قبل از برنامه بعدي نباشد.(
ک- آگهي اعالم هدایاي قرعه كشي و برندگان هر دوره طبق جدول ذیل محاسبه خواهد شد.
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ماده 19- ضریب محاسبه آگهی خارجی، مشترک، تحت لیسانس در رادیو و تلویزیون:

جدول شماره 25

ضریبشرحردیف

1كاالي داخلي با نام ایراني با تعرفه داخلي محاسبه مي شود.1
1/2كاالهایي كه تحت ليسانس شركت ها و گروه هاي خارجي در ایران توليد مي شوند.2
1/2كاالی خارجی با نام و نشان تجاري )برند( ایرانی و یا كاالي ایراني با نام و نشان تجاري )برند( خارجي3

كاال و خدمات خارجی )به آن دسته از محصوالت اطالق مي شود كه 100% فرآیند توليد آن در خارج از 4
2/5كشور صورت گرفته باشد.(

* تبصره 31: در صورتي كه  در یك آگهی دو یا چند كاال معرفی  شود ضریب پایه، كاالي با تعرفه باالتر خواهد بود )با تشخيص اداره كل 
بازرگانی صدا و سيما( و به ازاي هر كاال 50 درصد به ضریب كاالي پایه اضافه مي شود.

ماده 20- انواع آگهی:
الف- مستقیم )تیزر(: آگهي كوتاه تبليغاتي كه ویژگي هاي جذاب كاال و خدماتي را به نمایش مي گذارد در تلویزیون 10 ثانيه و در رادیو نيز   

       10 ثانيه تعيين می شود و كمتر از آن نيز در تلویزیون همان 10 ثانيه ورادیو 10 ثانيه محاسبه می گردد )به استثناء نشان آگهي(.
ب- گزارش آگهی )رپرتاژ(: به آگهی هایی كه ساختاری مستند داشته و گزارشی از مراحل ساخت و یا توليد و یا ارائه یك خدمت را به تصویر  
       می كشند و در آن نقش آفرینی وجود ندارد گزارش آگهی اطالق می شود. حداقل زمان گزارش آگهی 120 ثانيه می باشد. تشخيص ساختار 

      گزارش آگهی با اداره كل بازرگانی سازمان صدا و سيما است.

* تبصره 32: گزارش آگهی، در یك بسته آگهی منوط به وجود ظرفيت پخش با در نظر گرفتن اولویت برای پخش سایر آگهی ها می باشد.

ج- حک آرم: 15 ثانيه می باشــد و اندازه كادر می بایســت 1/5 برابر اندازه آرم شــبكه بوده و فاصله بين دو پخش برای حك آرم حداقل 5 
      دقيقه می باشد.

د- دعوت به تماشا: متناسب با زمان هر برنامه حداكثر سه نوبت و برای هر نوبت حداقل 15 ثانيه می باشد كه می تواند دریكی از موقعيت های 
     قبل، ادامه و انتهاي برنامه و یا هر سه موقعيت پخش شود.

هـ- زیرنویس: حداقل 15 ثانيه و حداكثر 20 ثانيه و كمتر از آن نيز 15 ثانيه محاسبه می گردد.
و- نشان آگهي: نمایش نام و نشان تجاري و شعار صاحبان آگهي، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگاني توأم با موسيقي مصوب شده در 
     6 ثانيه ابتدا یا انتهاي هر بسته  آگهي  به  تشخيص اداره كل بازرگانی سازمان صدا و سيما، به صورت  روزانه  از هر یك  از شبكه هاي سيما 

     پخش مي شود.

* تبصره 33: ارسال سفارش به منزله پخش در ابتدا یا انتهاي كليه بسته آگهي هاي شبكه تعيين شده مي باشد.
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ز- آگهی فروش مستقیم کاال:

جدول شماره 26

تعداد پخش هر شبكهحداکثر زمان آگهی )ثانیه(تعداد نوبت پخش در ماه

1501206
2007510
3004520

1. قيمت آگهی ها بر اساس نرخ تيزر محاسبه خواهد شد.
2. اعتبار هر شناسه تنها برای 30 روز می باشد.

3. هر شناســه فقط در یك دوره مجوز پخش داشــته و در صورت تمایل صاحب آگهی به پخش با زمان كمتر مجاز به اصالح همان شناســه 
    نبوده و می بایست اقدام به تهيه تيزر كوتاه جدید نماید.

4. صاحب آگهی مجاز به استفاده از صداپيشگان و هنرپيشگان تكراری در شناسه های ماهانه خود نمی باشد.
5. این نوع آگهی ها صرفًا با انعقاد قرارداد 100% نقدی قابل پخش خواهند بود.

ماده 21- نرخ انواع آگهی:
الف- گزارش آگهی: معادل 70% نرخ طبقه همان برنامه.

ب- حک آرم: معادل 25% نرخ طبقه همان برنامه 
ج- دعوت به تماشا: نرخ دعوت به تماشا قبل معادل 2 برابر و بين معادل 2 برابر قبل و بعد معادل 80% نرخ طبقه همان برنامه محاسبه مي  شود.

* تبصره 34: برنامه هاي ورزشي مشمول این بند نمي باشند. در زمان اعالم طبقه هر برنامه ورزشی اعالم خواهد شد.

د- زیرنویس: نرخ زیرنویس معادل )قبل( نرخ طبقه همان برنامه.
هـ- بین برنامه: معادل دو برابر نرخ طبقه همان برنامه در تلویزیون و نرخ آگهي بين برنامه رادیویي معادل قبل مي باشد.

و- نشان آگهي متناسب با سقف طبقات قرارداد از محل قراردادهاي گروه الف، ب، ج معادل100% نرخ طبقه همان برنامه در روزهاي عادي 
    و اعياد و مناسبت هاي خاص و یك روز قبل از آن و نيز شبكه یك و سه در تمامي ایام سال معادل 2 برابر مي باشد.

ز- بعد: نرخ آگهي بعد معادل 80% قبل همان برنامه محاسبه مي شود. )مشروط بر آنكه قبل از برنامه بعدي نباشد.(
ک- آگهي اعالم هدایاي قرعه كشي و برندگان هر دوره طبق جدول ذیل محاسبه خواهد شد.
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الف- در برنامه های ورزشی درصد افزایش موقعيت آگهی با توجه به زمان پخش توسط اداره كل بازرگانی صدا و سيما تعيين می شود.
ب- در صورت تراكم آگهی در بسته ها از هر صاحب آگهی یك آگهی پذیرش می شود.

ج- از هر شناسه آگهی در صورت تكميل بودن ظرفيت در بسته های آگهی صرفًا یك آگهی پذیرش می شود.

ماده 23 - زمان سفارش آگهی:
الف- ارسال سفارشات به صورت پذیرش بر خط و هم زمان )آنالین( تحت وب تا ساعت 18 دو روز قبل از پخش )به جز ایام تعطيل( 

       توسط شركت همكار صورت مي گيرد.
ب- بسته های آگهی جدیدی كه به واسطه مسابقات ورزشي و برنامه های ویژه كه جداگانه اعالم می شود از ضابطه فوق مستثنا می باشد.

ج- آگهي هاي رادیویي و شبكه های تلویزیونی دیجيتال خارج از بسته آگهی سفارش پذیرفته نمی شود.

* تبصره 36: براي حمایت از كار و سرمایه ایراني و به منظور ارتقاء سطح رضایتمندي مشتریان، حق فوریت در رادیو و تلویزیون ملغي گردید.

* تبصره 37: آگهي هاي زمان دار مانند نمایشگاه ها و فروش اوراق مشاركت و اوراق قرضه از اولویت پذیرش و پخش در یك بسته آگهي 
برخوردار مي شوند. )در شرایط مساوی(

ماده 24- حذف و جابجایی آگهی:
الف- حذف آگهی تا 4 روز كاری قبل از پخش مشمول جریمه نمی شود.

ب- حذف آگهی تا 3 روز كاری قبل از پخش مشمول 10% جریمه می شود.
ج- حذف آگهی تا 2 روز كاری قبل از پخش مشمول 15% جریمه می شود.

د- حذف آگهي تا یك روز كاري قبل از پخش امكان پذیر نمي باشد. در موارد خاص با تایيد مدیر كل بازرگانی و با 30% جریمه انجام مي شود.
هـ- جابجایی آگهی فقط تا 48 ساعت قبل از پخش امكان پذیر می باشد. )روزهای پنجشنبه تا ساعت 12 ظهر اقدام می شود(

* تبصره 38: آگهي هایي كه جابجا مي شود امكان حذف ندارد.

و- در صورتي كه تغييری در برنامه های شبكه های مختلف داده شود اگر سفارش در طبقه باالتر پخش شود صورتحساب معادل طبقه سفارش 
     اوليه صادر خواهد شد اگر در طبقات پایين تر پخش شود معادل طبقه پخش شده صورتحساب صادر خواهد شد و الزم به ذكر است در 

     صورت تغيير ساعت پخش برنامه، آگهی با همان طبقه سفارش داده شده محاسبه می شود.
ز- در صورتی كه به جای پخش برنامه ای )سریال، فيلم و طنز و...( تكرار برنامه مذكور پخش شود سفارشات بسته های قبل، بين و بعد با كاهش 

   40% نرخ همان طبقه محاسبه می شود.

ماده 25 - قطع آگهی:
الف- قطع آگهی با صدور دستور كتبی مدیر كل بازرگانی صدا و سيما امكان پذیر می باشد. همچنين اعالم مكتوب به صاحب آگهي یا شركت 
        همكار حســب مورد به جز بند ذیل ضروری اســت. با توجه به حساســيت ویژه رســانه ملي در داخل و خارج از كشــور، قطع آگهي در هر 
       زمان از اختيارات مطلق اداره كل بازرگاني بوده و صاحب آگهي و شركت همكار با آگاهي از این موضوع حق هرگونه ادعا و اعتراض 

       بعدي را در این خصوص از خود سلب و ساقط نموده اند.
ب- درصورتي كه صاحبان كاال و خدمات از انجام تعهدات خود در زمان هاي مقرر خودداري نمایند، اداره كل بازرگانی مختار است نسبت به 
      عدم پخش آگهي هاي تبليغاتي اقدام نماید و نسبت به وصول مطالبات خود با اجرای تعدیالت الزم از طریق مبادي ذیربط اقدامات الزم 

      را مبذول نماید.
ج- در صورتی كه قطع آگهی ناشی از بدهی اشخاص باشد پس از وصول  مطالبات معوقه پخش  مجدد آگهی بالمانع است.

د- درصورتي كه صاحبان كاال و خدمات ممنوعيت پخش حقوقی و یا قانونی داشــته باشــند، اداره كل بازرگانی نســبت به آن تصميم گيری 
    خواهد نمود.

http:// bazargani.irib.ir bazargani@irib.ir

22

جدول شماره 27

ضرایبهدایای قرعه کشینوع کاالردیف

1محصوالت كاال وخدمات خود شركتایرانی )داخلی(1
1ریال و مسكوكات و طالایرانی )داخلی(2
1/1كاالی ایرانی غير محصول خود صاحب آگهیایرانی )داخلی(3
1/2كاالی ایرانی تحت ليسانسایرانی )داخلی(4
3كاالی خارجیایرانی )داخلی(5
1/2محصوالت و كاال و خدمات خود شركتتحت ليسانس6
1/2ریال و مسكوكات طالتحت ليسانس7
1/3كاالی غير محصول خود صاحب آگهیتحت ليسانس8
1/2كاالی ایرانیتحت ليسانس9
3كاالی خارجیتحت ليسانس10

* تبصره 35: صاحبان كاال و خدماتي كه هدایاي قرعه كشــي خود را از محصوالت، كاال و خدمات خود تعيين كنند نرخ آگهي مربوطه 
مشمول این بند نخواهد بود. در هلدینگ ها هدایاي قرعه كشي فقط مختص كاال و یا خدمات گروه مربوطه مي باشد.

در صورتی كه هدایای قرعه كشی خودرو باشد به شرح جدول ذیل خواهد بود:

جدول شماره 28

ضرایبهدایای قرعه کشیردیف

1/2خودرو ایرانی1
1/8خودرو تحت ليسانس2
3خودرو خارجی3

در صورتی كه هدایای قرعه كشی هواپيما و یا سفرهای خارجی باشد با ضریب 3 محاسبه خواهد شد.

ماده 22- موقعیت آگهی در بسته:

جدول شماره 29

آخرینما قبل  آخردوتا مانده به آخرسه تا مانده به آخرچهارمینسومیندومیناولینموقعیت آگهی در بسته

2520151010152025درصد افزایش
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الف- در برنامه های ورزشی درصد افزایش موقعيت آگهی با توجه به زمان پخش توسط اداره كل بازرگانی صدا و سيما تعيين می شود.
ب- در صورت تراكم آگهی در بسته ها از هر صاحب آگهی یك آگهی پذیرش می شود.

ج- از هر شناسه آگهی در صورت تكميل بودن ظرفيت در بسته های آگهی صرفًا یك آگهی پذیرش می شود.

ماده 23 - زمان سفارش آگهی:
الف- ارسال سفارشات به صورت پذیرش بر خط و هم زمان )آنالین( تحت وب تا ساعت 18 دو روز قبل از پخش )به جز ایام تعطيل( 

       توسط شركت همكار صورت مي گيرد.
ب- بسته های آگهی جدیدی كه به واسطه مسابقات ورزشي و برنامه های ویژه كه جداگانه اعالم می شود از ضابطه فوق مستثنا می باشد.

ج- آگهي هاي رادیویي و شبكه های تلویزیونی دیجيتال خارج از بسته آگهی سفارش پذیرفته نمی شود.

* تبصره 36: براي حمایت از كار و سرمایه ایراني و به منظور ارتقاء سطح رضایتمندي مشتریان، حق فوریت در رادیو و تلویزیون ملغي گردید.

* تبصره 37: آگهي هاي زمان دار مانند نمایشگاه ها و فروش اوراق مشاركت و اوراق قرضه از اولویت پذیرش و پخش در یك بسته آگهي 
برخوردار مي شوند. )در شرایط مساوی(

ماده 24- حذف و جابجایی آگهی:
الف- حذف آگهی تا 4 روز كاری قبل از پخش مشمول جریمه نمی شود.

ب- حذف آگهی تا 3 روز كاری قبل از پخش مشمول 10% جریمه می شود.
ج- حذف آگهی تا 2 روز كاری قبل از پخش مشمول 15% جریمه می شود.

د- حذف آگهي تا یك روز كاري قبل از پخش امكان پذیر نمي باشد. در موارد خاص با تایيد مدیر كل بازرگانی و با 30% جریمه انجام مي شود.
هـ- جابجایی آگهی فقط تا 48 ساعت قبل از پخش امكان پذیر می باشد. )روزهای پنجشنبه تا ساعت 12 ظهر اقدام می شود(

* تبصره 38: آگهي هایي كه جابجا مي شود امكان حذف ندارد.

و- در صورتي كه تغييری در برنامه های شبكه های مختلف داده شود اگر سفارش در طبقه باالتر پخش شود صورتحساب معادل طبقه سفارش 
     اوليه صادر خواهد شد اگر در طبقات پایين تر پخش شود معادل طبقه پخش شده صورتحساب صادر خواهد شد و الزم به ذكر است در 

     صورت تغيير ساعت پخش برنامه، آگهی با همان طبقه سفارش داده شده محاسبه می شود.
ز- در صورتی كه به جای پخش برنامه ای )سریال، فيلم و طنز و...( تكرار برنامه مذكور پخش شود سفارشات بسته های قبل، بين و بعد با كاهش 

   40% نرخ همان طبقه محاسبه می شود.

ماده 25 - قطع آگهی:
الف- قطع آگهی با صدور دستور كتبی مدیر كل بازرگانی صدا و سيما امكان پذیر می باشد. همچنين اعالم مكتوب به صاحب آگهي یا شركت 
        همكار حســب مورد به جز بند ذیل ضروری اســت. با توجه به حساســيت ویژه رســانه ملي در داخل و خارج از كشــور، قطع آگهي در هر 
       زمان از اختيارات مطلق اداره كل بازرگاني بوده و صاحب آگهي و شركت همكار با آگاهي از این موضوع حق هرگونه ادعا و اعتراض 

       بعدي را در این خصوص از خود سلب و ساقط نموده اند.
ب- درصورتي كه صاحبان كاال و خدمات از انجام تعهدات خود در زمان هاي مقرر خودداري نمایند، اداره كل بازرگانی مختار است نسبت به 
      عدم پخش آگهي هاي تبليغاتي اقدام نماید و نسبت به وصول مطالبات خود با اجرای تعدیالت الزم از طریق مبادي ذیربط اقدامات الزم 

      را مبذول نماید.
ج- در صورتی كه قطع آگهی ناشی از بدهی اشخاص باشد پس از وصول  مطالبات معوقه پخش  مجدد آگهی بالمانع است.

د- درصورتي كه صاحبان كاال و خدمات ممنوعيت پخش حقوقی و یا قانونی داشــته باشــند، اداره كل بازرگانی نســبت به آن تصميم گيری 
    خواهد نمود.
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ماده 30- جدول ضرایب ماه های سال قرارداد استانی:

جدول شماره 30

درصدماهدرصدماهدرصدماهدرصدماه

40%دی25%مهر10%تير0%فروردین
45%بهمن30%آبان10%مرداد0%اردیبهشت
60%اسفند35%آذر20%شهریور10%خرداد

ماده 31- جدول تعرفه پایه آگهی های تلویزیونی استاني:

جدول شماره 31

هر ثانیهطبقههر ثانیهطبقههر ثانیهطبقههر ثانیهطبقههر ثانیهطبقه

130,0006400,000111,100,000161,600,000212,100,000
260,0007600,000121,200,000171,700,000222,200,000
3100,0008800,000131,300,000181,800,000232,300,000
4150,0009900,000141,400,000191,900,000242,400,000
5200,000101,000,000151,500,000202,000,000252,500,000

262,600,000

تعرفه پایه آگهی های رادیویی استانی، معادل یک سوم جدول تلویزیونی استانی )فوق( می باشد.
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ماده 26- صورت حساب:
صورت حساب آگهي هاي پخش شده به صورت هفتگي تهيه و به صاحبان آگهي ارائه مي گردد، در خصوص آن دسته از قراردادهایي كه به صورت 

سه جانبه منعقد مي شود، جهت اطالع و پيگيري الزم به منظور وصول به موقع، در اختيار شركت همكار نيز قرار خواهد گرفت.

ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهي هاي تلویزیوني و رادیویی مراکز استان ها

ماده 27- تعرفه استانی:
1-27: بر اساس تقسيم بندي، مراكز استان ها به چهار منطقه و یك منطقه ویژه به شرح زیر تقسيم مي شوند:

منطقه )یک(: خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقي، فارس، مازندران، گيالن، اردبيل، خوزستان )هشت استان(
منطقه )دو(: یزد، البرز، هرمزگان، مركزی، كرمان، قم، گلستان، آذربایجان غربی، كرمانشاه )نه استان(

منطقه )سه(: سمنان، لرستان، همدان، بوشهر، زنجان، قزوین، سيستان و بلوچستان )هفت استان(
منطقه )چهار(: چهارمحال و بختياري، كهگيلویه و بویراحمد، خراسان جنوبي، كردستان، خراسان شمالی، ایالم )شش استان(

منطقه ویژه: آبادان، كيش، مهاباد )سه استان(
2-27: نرخ باكس بين برنامه معادل دو برابر نرخ طبقه همان برنامه در تلویزیون و نرخ آگهی بين برنامه رادیویی معادل قبل مي باشد.

3-27: حداقل زمان آگهي استاني در تلویزیون 10 ثانيه و در رادیو نيز 10 ثانيه تعيين می شود و كمتر از آن نيز در تلویزیون همان 10 ثانيه و 
          رادیو 10 ثانيه محاسبه می گردد )به استثناء نشان آگهي(.

4-27: حداقل زمان زیرنویس 15 ثانيه است و كمتر از آن نيز همان 15 ثانيه محاسبه و بيشتر از آن معادل زمان زیرنویس مربوطه 1/2 برابر 
          نرخ طبقه قبل همان برنامه محاسبه مي شود.

5-27: نرخ دعوت به تماشا )تقدیم برنامه( معادل چهار برابر نرخ طبقه همان برنامه می باشد.
6-27: نشان آگهی: نمایش نام و نشان تجاری و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگانی توأم با موسيقی مصوب شده 
          كه در 6 ثانيه، در ابتدا یا انتهای هر بسته آگهی به تشخيص اداره كل بازرگانی به صورت روزانه از هریك از شبكه های استانی سيما 

          پخش می شود، محاسبه خواهد شد.
با توجه به اینكه برنامه هاي صدا و ســيما در ماه ها و فصل هاي ســال متفاوت مي باشــد بر اساس حجم آگهي و ميزان عرضه و تقاضاي بازار، 

افزایش و كاهش جدید در شرایط مقتضي اعالم خواهد شد.

ماده 28- تخفیفات و تسهیالت قراردادهای عادی استانی:
تسهيالت حمایت از توليدكنندگان و نمایندگی كاالهای توليدی: باهدف كاهش مصرف انرژی و ترغيب توليدكنندگان داخلی به ارتقاء شاخص 
مصرف انرژی به سطح A و باالتر و همچنين صاحبان كاال و نمایندگی كاالهای توليدی ازلحاظ صادرات، توليد و اختراع و فن آوری جدید با ارائه 
مدارك مربوطه به قراردادهای پخش آگهی در تلویزیون 800 درصد و در رادیو 900 درصد اضافه پخش عالوه بر سایر امتيازات داده خواهد شد.

ماده 29- اضافه پخش های تسریع استانی:
قراردادهایي كه تا پایان اسفندماه 94 منعقد گردد در تلویزیون شامل 500% و در رادیو شامل 600% تخفيف تسریع به صورت اضافه پخش مي شود.

توضیح: تخفيف اضافه پخش تسریع عالوه بر تخفيفات متعلقه دیگر مي باشد.
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ماده 30- جدول ضرایب ماه های سال قرارداد استانی:

جدول شماره 30

درصدماهدرصدماهدرصدماهدرصدماه

40%دی25%مهر10%تير0%فروردین
45%بهمن30%آبان10%مرداد0%اردیبهشت
60%اسفند35%آذر20%شهریور10%خرداد

ماده 31- جدول تعرفه پایه آگهی های تلویزیونی استاني:

جدول شماره 31

هر ثانیهطبقههر ثانیهطبقههر ثانیهطبقههر ثانیهطبقههر ثانیهطبقه

130,0006400,000111,100,000161,600,000212,100,000
260,0007600,000121,200,000171,700,000222,200,000
3100,0008800,000131,300,000181,800,000232,300,000
4150,0009900,000141,400,000191,900,000242,400,000
5200,000101,000,000151,500,000202,000,000252,500,000

262,600,000

تعرفه پایه آگهی های رادیویی استانی، معادل یک سوم جدول تلویزیونی استانی )فوق( می باشد.
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جدول طبقات برنامه های تلویزیونی شبكه ها:

جدول شماره 33

منطقه ویژهمنطقه چهارمنطقه سهمنطقه دومنطقه یکعنوان برنامه

22171275قبل از برنامه ورزشي و كودك 
20161164قبل از خبر استاني )از ساعت 6 الي 19 و بعد از 23(

20161164قبل از تكرار سریال و سينمایي استان 
22171275قبل از خبر استان )ازساعت 19 الي23(

22171275قبل از برنامه ویژه محلي
24191697قبل از سریال یا فيلم سينمایي 
24191697قبل از مسابقات فوتبال زنده 

جدول طبقات برنامه های رادیویی شبكه ها:

جدول شماره 34

منطقه ویژهمنطقه چهارمنطقه سهمنطقه دومنطقه یکعنوان برنامه

181614128برنامه عادی )ازساعت 7 الی20(
15121086برنامه های ویژه )قبل از ساعت6:50 - بعد از ساعت 20(

تعرفه قراردادهای ثانیه ای پخش آگهی مراکز استان

ماده 33- آگهی بومی استانی:
آگهي استاني بومي دارای منشاء بومی در استان محل پخش است.

* تبصره 40: صاحبان آگهی مندرج در ليســت آگهی های ملی از قبيل ادارات كل امور مالياتی، توزیع نيروی برق، آب و فاضالب، گاز، 
مخابرات، حمل و نقل پایانه ها، بهزیستی و... در صورت توليد و پخش آگهی با محتوای بومی و ویژه هر استان و پس از اخذ شناسه بازرگانی 

و فقط به صورت نقدی مجاز به پخش در قالب آگهی بومی هستند.

تعرفه پخش آگهی بومی: نرخ پایه پيام های بازرگانی در استان
تعرفه پخش زیرنویس بومی: 1/2 برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی
تعرفه پخش نشان آگهی بومی: 2 برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی

تعرفه پخش تقدیم برنامه بومی: 2/5 برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی
تعرفه پخش بین برنامه بومی: معادل دو برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی و در رادیو معادل نرخ پایه محاسبه می شود.
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ماده 32- جدول تسهیالت تشویقي تلویزیون بر مبنای بودجه ساالنه )ریال(

جدول شماره 32

جمع پخشدرصد تخفیف اضافه پخش بودجه ساالنه )تلویزیون(

600,000,00060960,000,000
1,000,000,0001002,000,000,000
2,000,000,0002006,000,000,000
5,000,000,00030020,000,000,000
7,500,000,00040037,500,000,000
10,000,000,00060070,000,000,000
15,000,000,000800135,000,000,000
20,000,000,0001000220,000,000,000
25,000,000,0001200325,000,000,000
30,000,000,0001400450,000,000,000
50,000,000,0001800950,000,000,000
70,000,000,00019001,400,000,000,000
100,000,000,00021002,200,000,000,000
150,000,000,00023003,600,000,000,000
200,000,000,00025005,200,000,000,000

* تبصره 39: براي بودجه ساالنه رادیویي استان ها معادل ده درصد بودجه ساالنه تلویزیون منظور خواهد شد. 
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جدول طبقات برنامه های تلویزیونی شبكه ها:

جدول شماره 33

منطقه ویژهمنطقه چهارمنطقه سهمنطقه دومنطقه یکعنوان برنامه

22171275قبل از برنامه ورزشي و كودك 
20161164قبل از خبر استاني )از ساعت 6 الي 19 و بعد از 23(

20161164قبل از تكرار سریال و سينمایي استان 
22171275قبل از خبر استان )ازساعت 19 الي23(

22171275قبل از برنامه ویژه محلي
24191697قبل از سریال یا فيلم سينمایي 
24191697قبل از مسابقات فوتبال زنده 

جدول طبقات برنامه های رادیویی شبكه ها:

جدول شماره 34

منطقه ویژهمنطقه چهارمنطقه سهمنطقه دومنطقه یکعنوان برنامه

181614128برنامه عادی )ازساعت 7 الی20(
15121086برنامه های ویژه )قبل از ساعت6:50 - بعد از ساعت 20(

تعرفه قراردادهای ثانیه ای پخش آگهی مراکز استان

ماده 33- آگهی بومی استانی:
آگهي استاني بومي دارای منشاء بومی در استان محل پخش است.

* تبصره 40: صاحبان آگهی مندرج در ليســت آگهی های ملی از قبيل ادارات كل امور مالياتی، توزیع نيروی برق، آب و فاضالب، گاز، 
مخابرات، حمل و نقل پایانه ها، بهزیستی و... در صورت توليد و پخش آگهی با محتوای بومی و ویژه هر استان و پس از اخذ شناسه بازرگانی 

و فقط به صورت نقدی مجاز به پخش در قالب آگهی بومی هستند.

تعرفه پخش آگهی بومی: نرخ پایه پيام های بازرگانی در استان
تعرفه پخش زیرنویس بومی: 1/2 برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی
تعرفه پخش نشان آگهی بومی: 2 برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی

تعرفه پخش تقدیم برنامه بومی: 2/5 برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی
تعرفه پخش بین برنامه بومی: معادل دو برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی و در رادیو معادل نرخ پایه محاسبه می شود.
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ماده 34- نرخ تعرفه استانی بومی )ثانیه ای(

جدول شماره 36

استانردیف
نرخ پایه )ریال(

قیمت هر ثانیه )رادیو(قیمت هرثانیه )تلویزیون(
8,0003,000آبادان 1
180,00050,000آذربایجان شرقی 2
50,00020,000آذربایجان غربی 3
77,00025,000اردبيل 4
140,000120,000اصفهان 5
35,00050,000البرز6
22,0007,000ایالم 7
22,0007,000بوشهر 8
40,00020,000چهارمحال و بختياری9
20,0007,000خراسان جنوبی 10
135,00035,000خراسان رضوی 11
20,0007,000خراسان شمالی 12
85,00025,000خوزستان13
33,00010,000زنجان 14
30,00010,000سمنان 15
22,0007,000سيستان و بلوچستان 16
100,00060,000فارس 17
35,00012,000قزوین 18
40,00012,000قم 19
30,00010,000كردستان 20
75,00028,000كرمان 21
35,00015,000كرمانشاه22
25,0008,000كهگيلویه و بویراحمد23
10,0005,000كيش24
50,00015,000گلستان 25
75,00025,000گيالن26
35,00012,000لرستان 27
100,00028,000مازندران28
35,00010,000مركزی 29
10,0005,000مهاباد30
42,00015,000هرمزگان 31
30,00010,000همدان 32
66,00022,000یزد33
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جدول تسهیالت تشویقي استاني بومي:

 )قیمت ها به ریال می باشد.(

درصداضافهمنطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1معیارردیف
پخش رایگان

1
500,000,000250,000,000150,000,000100,000,000حداقل

%10
750,000,000500,000,000250,000,000200,000,000حداكثر

2
760,000,000510,000,000260,000,000210,000,000حداقل

%20
1,000,000,000750,000,000500,000,000300,000,000حداكثر

3
1,010,000,000760,000,000510,000,000310,000,000حداقل

%30
1,500,000,0001,000,000,000750,000,000500,000,000حداكثر

40%1,510,000,0001,010,000,000760,000,000510,000,000به باال4

درصدهاي تسهیالت تشویقي به صورت زمان پخش براي صاحبان کاال و خدمات اعطاء خواهد شد.

جدول شماره 35
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ماده 34- نرخ تعرفه استانی بومی )ثانیه ای(

جدول شماره 36

استانردیف
نرخ پایه )ریال(

قیمت هر ثانیه )رادیو(قیمت هرثانیه )تلویزیون(
8,0003,000آبادان 1
180,00050,000آذربایجان شرقی 2
50,00020,000آذربایجان غربی 3
77,00025,000اردبيل 4
140,000120,000اصفهان 5
35,00050,000البرز6
22,0007,000ایالم 7
22,0007,000بوشهر 8
40,00020,000چهارمحال و بختياری9
20,0007,000خراسان جنوبی 10
135,00035,000خراسان رضوی 11
20,0007,000خراسان شمالی 12
85,00025,000خوزستان13
33,00010,000زنجان 14
30,00010,000سمنان 15
22,0007,000سيستان و بلوچستان 16
100,00060,000فارس 17
35,00012,000قزوین 18
40,00012,000قم 19
30,00010,000كردستان 20
75,00028,000كرمان 21
35,00015,000كرمانشاه22
25,0008,000كهگيلویه و بویراحمد23
10,0005,000كيش24
50,00015,000گلستان 25
75,00025,000گيالن26
35,00012,000لرستان 27
100,00028,000مازندران28
35,00010,000مركزی 29
10,0005,000مهاباد30
42,00015,000هرمزگان 31
30,00010,000همدان 32
66,00022,000یزد33
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ماده 41- کارمزد:
الف- كارمزد به شركت ها و كانون هاي تبليغاتی همكار كه دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشند و از قبل ضوابط و 
        مقررات دفتر پذیرش و پخش پيام های بازرگانی را پذیرفته و قرارداد همكاري سال جاري را منعقد و مبادله نموده باشند تعلق می گيرد.

ب- كارمزد براي انواع قراردادها در تلویزیون و رادیو به شرح ذیل پرداخت خواهد شد:

جدول شماره 38

نوع قرارداد 
گـروه

درصد کارمزد

ج و رادیویيب الف

81013گروه یك
131517گروه دو
141620گروه سه
141725گروه چهار

بر اساس آیين نامه مشاركتیمشاركتی رادیو و تلویزیون
--22استانی ملي رادیو و تلویزیون

--30استاني بومي وبين استاني رادیو و تلویزیون

ج- به شركت هاي همكار قرارداد سه جانبه منعقد و صاحبان آگهي آن ها امتياز حضور اولين بار یك ساله گرفته اند، 3% و شركت هاي همكار 
كه قرارداد سه جانبه منعقد و صاحبان آگهي آن ها امتياز حضور اولين بار سه ساله به باال گرفته اند 5% كارمزد عالوه بر كارمزد ذكرشده پس از 

كسر كسورات قانوني )بيمه، ماليات( پرداخت مي  گردد.

* تبصره 45: به شركت هاي همكار قرارداد سه جانبه منعقد و صاحبان آگهي آن ها درصورت افزایش 50 درصدی بودجه نسبت به سال گذشته 
2% و صاحبان آگهي آن ها در صورت افزایش 100 درصدی بودجه نسبت به سال گذشته 5% كارمزد عالوه بر كارمزد بند )ب( و )ج( ذكرشده 

پس از كسر كسورات قانوني )بيمه، ماليات( پرداخت مي  گردد. )حداكثر پرداخت كارمزد 30 درصد بيشتر نخواهد شد.(

د- در قراردادهاي دوطرفه كه صاحبان آگهي بدون معرفي شركت همكار اقدام به پخش آگهي نمایند پس از پخش هيچ گونه تسهيم و كارمزدي
    به آن ها تعلق نمي گيرد.

هـ- نحوه محاسبه كارمزد بر اساس كمترین مقدار از ميزان پخش و یا وصولي، خواهد بود.
و- چنانچه تاریخ اعتبار مجوز وزارت ارشــاد اســالمي شــركت به اتمام برسد 100% كارمزد به حساب بستانكار شركت منظور و فقط از تاریخ 
     صدور تائيدیه مكتوب از وزارت ارشاد اسالمي 50% كارمزد متعلقه تا 6 ماه پرداخت مي شود و باقيمانده كارمزد پس از ارائه مجوز وزارت

     فرهنگ و ارشاد اسالمي پرداخت خواهد.
ز- در قراردادهایی كه صاحبان كاال و خدمات با شركت همكار خود در خصوص دریافت نكردن كارمزد به توافق برسند سازمان موافقت دارد 

    2 برابر ميزان كارمزد به صورت اضافه پخش در قرارداد اعمال نماید.
ک- قراردادهاي بسته هاي ویژه بر مبناي گروه الف محاسبه مي شود.
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ماده 35- جدول ضرایب فصل های سال قرارداد استانی، بومی و بین استانی:

جدول شماره 37

درصدفصلدرصدفصلدرصدفصلدرصدفصل

100%زمستان50%پایيز25%تابستان0%بهار

ماده 36- آگهی بین استانی:
پخش تبليغات یك موسسه، بنگاه اقتصادی، نشان تجاری، محصول و یا خدمت در بيش از 1 استان توسط یك صاحب آگهی.

* تبصره 41: در صورت اضافه شــدن اســتان دوم تا ســی ام مشروط بر این كه آگهی در ليست پيوست ماده 38 نباشد، مبنای محاسبه نرخ 
پخش در استان های بعدی بر اساس تعرفه بين استانی كه معادل 1/5 برابر استاني بومي می باشد محاسبه می گردد.

ماده 37- آگهی ملی استانی:
صاحبان كاال و خدمات كه در ليست پيوست می باشند آگهی آن ها ملی محسوب و محاسبه خواهد شد.

* تبصره 42: كليه آگهی ها نياز به اخذ شناسه بازرگانی دارند.

* تبصره 43: چنانچه صاحبان كاال وخدمات آگهي ملي استاني فقط در یك استان كه داراي منشاء بومي مي باشد آگهي پخش نمایند بومي 
محسوب خواهد شد.

* تبصره 44: قراردادهاي آگهي هاي ملي فقط به صورت اضافه پخش صادر می شود.

ماده 38- انواع پرداخت:
پرداخت نقدي:

1-38- صاحبان آگهي كه تمایل داشته باشند هم زمان با شروع قرارداد به صورت نقدي و كامل مبلغ قرارداد را پرداخت نمایند مي توانند از 
           امتياز اضافه پخش نقدي سيصد درصد عالوه بر تخفيفات پایه استفاده كنند.

1-1-38- براي صاحبان كاال و خدمات بومي ثانيه اي 20 % زمان رایگان اعطاء خواهد شد.

غیر نقدي:
2-38- صاحبان آگهي كه قرارداد غير نقدي انعقاد نمایند تسهيالت مطابق با جدول ضوابط در ماده 14 محاسبه مي گردد.

ماده 39- تعدیل:
در صورت عدم پخش كامل تا پایان زمان قرارداد در هر نوع قرارداد رادیویي یا تلویزیوني در تمامي گروه ها مدت قرارداد افزایش نمي یابد و

با كسر امتياز اضافه پخش متناسب با بودجه هزینه شده از زمان پخش، درصد اضافه پخش بودجه ماهانه یا ساالنه و افزایش بودجه و حضور 
مستمر و ظرفيت هاي تشویقي احتمالي به نسبت ميزان پخش تعدیل و مفاصاحساب نهایی صادر می شود.

ماده 40- فسخ قرارداد:
در صورت فســخ قرارداد، با اعالم كتبي صاحب آگهي و تایيد اداره كل بازرگاني با توجه به مدت باقيمانده قرارداد، با كســر امتيازات قرارداد 

متناسب با مبلغ پخش، بر اساس جدول ضوابط و طبق ماده )39( اقدام خواهد شد.
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ماده 41- کارمزد:
الف- كارمزد به شركت ها و كانون هاي تبليغاتی همكار كه دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشند و از قبل ضوابط و 
        مقررات دفتر پذیرش و پخش پيام های بازرگانی را پذیرفته و قرارداد همكاري سال جاري را منعقد و مبادله نموده باشند تعلق می گيرد.

ب- كارمزد براي انواع قراردادها در تلویزیون و رادیو به شرح ذیل پرداخت خواهد شد:

جدول شماره 38

نوع قرارداد 
گـروه

درصد کارمزد

ج و رادیویيب الف

81013گروه یك
131517گروه دو
141620گروه سه
141725گروه چهار

بر اساس آیين نامه مشاركتیمشاركتی رادیو و تلویزیون
--22استانی ملي رادیو و تلویزیون

--30استاني بومي وبين استاني رادیو و تلویزیون

ج- به شركت هاي همكار قرارداد سه جانبه منعقد و صاحبان آگهي آن ها امتياز حضور اولين بار یك ساله گرفته اند، 3% و شركت هاي همكار 
كه قرارداد سه جانبه منعقد و صاحبان آگهي آن ها امتياز حضور اولين بار سه ساله به باال گرفته اند 5% كارمزد عالوه بر كارمزد ذكرشده پس از 

كسر كسورات قانوني )بيمه، ماليات( پرداخت مي  گردد.

* تبصره 45: به شركت هاي همكار قرارداد سه جانبه منعقد و صاحبان آگهي آن ها درصورت افزایش 50 درصدی بودجه نسبت به سال گذشته 
2% و صاحبان آگهي آن ها در صورت افزایش 100 درصدی بودجه نسبت به سال گذشته 5% كارمزد عالوه بر كارمزد بند )ب( و )ج( ذكرشده 

پس از كسر كسورات قانوني )بيمه، ماليات( پرداخت مي  گردد. )حداكثر پرداخت كارمزد 30 درصد بيشتر نخواهد شد.(

د- در قراردادهاي دوطرفه كه صاحبان آگهي بدون معرفي شركت همكار اقدام به پخش آگهي نمایند پس از پخش هيچ گونه تسهيم و كارمزدي
    به آن ها تعلق نمي گيرد.

هـ- نحوه محاسبه كارمزد بر اساس كمترین مقدار از ميزان پخش و یا وصولي، خواهد بود.
و- چنانچه تاریخ اعتبار مجوز وزارت ارشــاد اســالمي شــركت به اتمام برسد 100% كارمزد به حساب بستانكار شركت منظور و فقط از تاریخ 
     صدور تائيدیه مكتوب از وزارت ارشاد اسالمي 50% كارمزد متعلقه تا 6 ماه پرداخت مي شود و باقيمانده كارمزد پس از ارائه مجوز وزارت

     فرهنگ و ارشاد اسالمي پرداخت خواهد.
ز- در قراردادهایی كه صاحبان كاال و خدمات با شركت همكار خود در خصوص دریافت نكردن كارمزد به توافق برسند سازمان موافقت دارد 

    2 برابر ميزان كارمزد به صورت اضافه پخش در قرارداد اعمال نماید.
ک- قراردادهاي بسته هاي ویژه بر مبناي گروه الف محاسبه مي شود.
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