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 :مقدمه
هاي و سیاست 44هاي اصل در راستاي سیاست 1398بلیغات بازرگانی سال تمجموعه ضوابط و مقررات جذب و پذیرش      

از رویکرد  با هدف حمایت حداکثري از کار و سرمایه ایرانی برگرفتهو بینی شده هاي پیشاقتصاد مقاومتی براساس برآورد ظرفیت
 :زیر، تهیه و تدوین شده است

 هاي اقتصاد مقاومتیمین رشد پویا و بهبود شاخصأت -
 حمایت از کارآفرینان و به حداکثر رساندن مشارکت واحدهاي تولیدي و خدماتی کشور -
 حمایت از تولیدکنندگان، صادرکنندگان محصوالت و خدمات ایرانی -
 بنیانحمایت از مخترعین و فعاالن دانش -
 هاي تولیدي کشورایجاد رقابت سالم در حوزه -
 توجه جدي به اصالح الگوهاي مصرف کاالهاي داخلی -
 ....هاي سالمت، محیط زیست و کمک به ارتقاء سطح فرهنگی و آموزشی در بخش -
 هاي کاال و خدمات ایرانی در مقایسه با سایر تولیدات مشابهدکمک به ارتقاء سطح استاندار -
هتمام جدي به برند ایرانی و حمایت الزم در این بخش به منظور حضور مستمر برندهاي ایرانی که اثرات اقتصادي، اجتماعی و ا -

 .دارندفرهنگی 
 منظور معرفی هرچه بیشتر محصوالت ایرانی  حمایت از اشتغال کارگر ایرانی به -
 ارتقاء سطح فرهنگی پیام -
 
 
 
 
 

 کل بازرگانی اداره                                                                                     
 سازمان صدا و سیما                                                                                   
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 تعاریف

 :تبلیغات بازرگانی -1ماده 
هاي رادیویی و تلویزیونی  از طریق طراحی، آماده سازي، تولید و پخش از طریق شبکهمعرفی کاال و خدمات با هدف تجاري که      

، )برند(نتایج آن موجب معرفی و یا ارتقاء نام و نشان تجاري شده و موجب آگاهی، ایجاد عالقه و یا وفاداري در افکار مخاطبین 
 .دشوخدمات صاحبان آگهی می فروش و یا افزایش فروش کاال و

 

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

جمهوري اسالمی وسیماي و تلویزیونی صدا ییهاي رادیواقدام به سفارش و پخش آگهی از شبکه ،کل بازرگانی اصول و ضوابط اداره
 .نمایند ایران می

 

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

 .که به تفصیل در ذیل آمده است دو وبه استثناي گروه یک  :گروه سوم
 

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

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

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

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

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

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

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

 رنگ مو -1-3-3          آرایشی-3-1    
 هاي زیبایی و الیه بردار انواع کرم -4-3-1                           
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 :غذایی و آشامیدنیمواد -2
 شیر -1-1-2                                                                       

 دوغ -2-1-2
 آب معدنی -3-1-2 
 )طبیعی ، گازدار و شربت( آبمیوه -4-1-2

 ها و ماءالشعیرها نوشابه -2-1-5                     :نوشیدنی سرد -1-2
 پودر نوشیدنی -6-1-2
 عرقیات سنتی -7-1-2

 

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

 غالت و سبزیجات و میوه جات -1-3-2    
 پروتئینی حیوانی و گیاهی -2-3-2   

 کنسروجات و کمپوت -3-3-2    
 غذاهاي آماده و نیمه آماده -4-3-2   
 انواع خشکبار و ادویه جات و نمک -5-3-2   

 شیرینی و شکالت ،عسلمربا،  -2-3- 6 :     مواد غذایی -3-2
 ها و مایع و انواع چاشنی دترشیجات جام -7-3-2   
 تنقالت -8-3-2   
 وکره ) مایع –جامد ( انواع روغن ها  -9-3-2   
 لبنیات و بستنی -10-3-2   

 
 

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

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

 هاي چوبی ساختمان چوب و فرآورده -5-3        
 هاي ساختمانی و صنعتی ساختمان انواع عایق -6-3        

 انواع تاسیسات ساختمانی الکتریکال و غیر الکتریکال -7-3         
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 کاالي خواب -1-4      
 فرش و موکت و مبلمان و لوستر و وسایل تزئینی منزل -2-4     
 صوتی وتصویري و لوازم برقی -3-4      

 انواع ظروف شامل چینی، سرامیک، بلور، کریستال و فلزي -4-4    :      لوازم خانگی و اداري-4
 فرش دستباف و صنایع دستی -5-4      
 مبل، میز و وسایل اداري -6-4      
 وسایل و تجهیزات ورزشی منزل و باشگاهی -7-4      

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

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

 برند -4-1-5    
 

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

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

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

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

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

 

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

 موتوري -6-2-3-1دوچرخ    -3-2-6
 غیر موتوري -2-3-2-6            

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

 سنگین -6-4-2:             صنایع فلزي -4-6

 
 
 

 بنزین -1-7       
نفت، گازوئیل، قیر و  -2-7 

                   هاي  قیري فرآورده
   انواع روان کننده ها-7-3:   پتروشیمی شیمیایی و سوخت -گازي -هاي نفتی فرآورده-7

 گاز مایع، صنعتی، طبیعی -7- 4                                                                                                                   
 انواع چسب -1-5-7      

 انواع رنگ و رزین و مرکبات چاپ -2-5-7        
 انواع پاك کننده صنعتی -7-5-3             :       شیمیایی -5-7

 انواع پوشش و ضدسایش و خوردگی -4-5-7      
 ها پاالیشگاه -7-6-1       پتروشیمی  -6-7    

 محصوالت -2-6-7   
 

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

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

 
 هاو مکمل صنایع داروئی -1-9   

 صنایع بیمارستانی -9-2   :                       حوزه سالمت و درمان-9
 تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی -3-9  
 صنایع دارویی گیاهی -4-9

 

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

 غیر درسی و دینیکتب  -3-10            
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 گردشگري و پذیراییتجاري ،  -1-11    
 حمل و نقل -2-11     
 آموزشی و کمک آموزشی -3-11    
 سالمت-خدمات حوزه آرایشی، بهداشتی -4-11    

 خدمات ساختمان و تاسیسات -11-5 :               خدمات -11
 خدمات  لوازم خانگی و اداري -6-11    
 خدمات خودرو سبک و سنگین -7-11    
 ایی سوختیشیم-پتروشیمی-گاز-خدمات حوزه  نفت -8-11    
 خدمات فناوري و ارتباطات -9-11   

 سایر خدمات -10-11    

 
 

  به استثناء موضوع قرارداد ساماندهی و یکپارچه سازي در حوزه خدمات ارزش افزوده وOTT در بسترBroadcast. 

 :دینگ گروه اقتصادي براي گروه سومهل
درصد  50مطابق قانون تجارت بیش از که ها مجموعه گروه دارانِ صاحبان کاال و خدماتی که سهامو آن دسته از اشخاص حقوقی  -

ن دسته از ـبه ای. اشدـب) مرکزي(متعلق به گروه اصلی ها آن) ها به ثبت رسیده استکه در ثبت شرکت(سهام و سرمایه 
   گروه مانندهاي تولیدي هرظرفیت سایرگیرد لیکن از آنجا که دول بودجه ماهانه به کل گروه تعلق میـج ،ان کاالـصاحب
       باف، کشاورزي، صنعت و خدمات براساس جدول هدفمندي و سایر بندها تعیین  هاي صنایع دستی و فرش دستبخش

 .بودر مبناي سقف بودجه هرگروه خواهدمبناي تسهیم جدول ب ،گرددمی
براساس میزان بودجه ارائه میتوانند رند،دامتنوع آن دسته از صاحبان کاال و خدماتی که هلدینگ نیستند ولی محصول یا خدمات  -

 .استفاده کنندهاي تولیدي و سایر بندها از بقیه ظرفیت ، شده براي هر یک از گروه محصوالت

مبناي محاسبه بودجه ماهانه میزان اعتبار اولیه گروه در  ،داي بعد از مجموعه هلدینگ خارج شوهکه گروه مذکور در سال در صورتی: 2تبصره 
 .استسقف گروه هلدینگ  ،سال قبل بوده و مالك افزایش بودجه

 

 :شرکت همکار و تعهدات -3ماده
و ضمن قبول ضوابط که داراي مجوز رسمی تبلیغات از وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی باشند  ايهاي تبلیغاتیها و کانونشرکت    
 .جمهوري اسالمی اقدام به عقد قرارداد همکاري نمایند يوسیماکل بازرگانی سازمان صدا مقررات ادارهو 

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

از طریق وزارت باید در صورت لزوم مجوز  یست؛واگذاري امتیاز کانون مورد قبول ن یا گونه وکالت براي نقل و انتقالهیچ -ب
 .فرهنگ و ارشاد اسالمی واگذار شود
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مین یا أ، تاعم از طراحی کمپین تبلیغاتی( ق اي از هر طری ماهوارههاي معاند مشتري در شبکههرنوع همکاري براي جذب  -ج
توسط شرکت و یا کانون تبلیغاتی و اعضاء ) ها یجاد تسهیالت براي آنها یا ا ند یا فرآیند انتشار در این شبکهتسریع در رو

 .رداد خواهد شد طرفه قراجب فسخ یک وممنوع بوده و مها  هیئت مدیره شرکت
در  ،اند و یا حضور نداشته اند پخش ننمودهآگهی اما از صداوسیما   گذشته قرارداد همکاري داشته تبلیغاتی که سالهاي شرکت -د

 .قرارداد همکاري نیز منعقد نمایند ،زمان با قرارداد پخشهم توانندمی ب آگهیسال جدید پس از معرفی صاح
طبقه انتخابی که از مکانیزه صاحبان کاال و خدمات و لزوم ثبت   3ه با توجه به تعدد زیر مجموعه هاي تعیین شده براي گرو-هـ 

هاي تبلیغاتی موظف هستند نسبت ها و شرکتنظر مالی، محتوایی و موضوعی کمک شایانی به آنها خواهد کرد، تمام کانون
 .مورد تبلیغ منطبق باشد به انتخاب دقیق زیر مجموعه هاي این طبقه اقدام نمایند تا دقیقا و کامالً با محصول یا خدمت

کل بازرگانی صرفاً طبقه و زیر مجموعه انتخابی را تایید خواهد کرد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال هرگونه اشتباه احتمالی در اداره
 .نخواهد شدرا  این انتخاب

 
 :تعریف قرارداد و شرایط آن: 4ماده 

یا سه  )کل بازرگانی و صاحب آگهی اداره(وب به صورت دوطرفه هاي مصقرارداد پخش آگهی تعهدي است کتبی که طبق تعرفه     
 .تنظیم و پس از امضاء و اخذ مدارك، معتبر و نافذ خواهد بود )کل بازرگانی، صاحب آگهی و شرکت تبلیغاتی اداره(طرفه 

بازرگانی سازمان صداوسیماي جمهوري ند که ضوابط و مقررات پخش آگهی هستصاحبان آگهی زمانی مجاز به انعقاد قرارداد  -الف
 .اسالمی را پذیرفته باشند

 .دنشوکل امور حقوقی تهیه شده، منعقد و مبادله می هایی که از قبل توسط ادارهنمونهتمام قراردادها طبق  -ب
، منعقد ه باشدداشتنام تجاري و نمایندگی رسمی یا مالکیت آن را طبق مدارك رسمی هر قرارداد بنام یک صاحب آگهی که  -ج

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

و نسبت به وصول مطالبات خود با اجراي تعدیالت الزم از  هدونم ها ممانعتآنهاي تبلیغاتی از پخش آگهینیز کل مزبور  اداره
 .خواهد کردطریق مبادي ذیربط اقدام الزم مبذول 

و  امضاء شده باشدضوابط حاضر  2-1ع بند وسمت مقامات موضمقام تشخیص و صاحبان امضاي مجاز و ذيباید توسط قرارداد  -ـه
حسب مورد ارائه تصویري از اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی که در آن صاحبان  ،عمومی و خصوصی براي اشخاص حقوقیِ

 .الزامی استاند شدهامضاي مجاز معرفی 
 .قبل از پخش معرفی نمایدو هاي همکار خود را متعاقباً تواند شرکت همکار یا شرکتدر قراردادهاي دوطرفه صاحب آگهی می -و
 
روز از  15 ردادهاي سه طرفه با ارائه تسویه حساب از شرکت همکار قبلی، حداکثر ظرف مدتتغییر شرکت همکار در قرا: 3بصره ت

رت در صوو پذیرد قبولی پخش از شرکت همکار جدید بالفاصله صورت می. کل بازرگانی انجام خواهد شد تاریخ اعالم به اداره
کل بازرگانی به عنوان حکم و داور  ادارهبراي تعیین تکلیف کارمزد باقی مانده و اقدامات اجرایی،  ،همکار قبلی شرکت اعتراضِ
 .االجراستکل بازرگانی قطعی و الزم له رسیدگی خواهد کرد و نظر ادارهالطرفین به مسئمرضی

 .خواهد بودقوت خود باقی تعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهی کماکان به  تمام 3در صورت اجراي تبصره : 4بصره ت
ها طبق این مصوبات مشمول اخذ مجوز طبق مصوبات شوراي عالی استاندارد، تمام صاحبان کاال و خدماتی که محصوالت آن

، الزم است قبل از دریافت شناسه پخش آگهی نسبت به اخذ این مجوز و ارائه آن داستاندارد از سازمان ملی استاندارد ایران هستن
 .نماینداقدام 
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١٠ 
 

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

صاحبان کاال و خدمات و استفاده حداکثري از ظرفیت ضرایب بودجه  حمایت هرچه بیشتر ازدر سال جاري به منظور      
 شود  قراردادها در یک نوع متمرکز می ،ساالنه/ماهانه

و قصد  را داشتهالذکر کی از قراردادهاي فوقیصاحبان کاال و خدماتی که با تفاهم شبکه مورد نظر بین  قرارداد مشارکتی -2-5
 .منعقد خواهد شد ،هاي رادیویی و تلویزیونی را داشته باشندحامی مالی برنامهعنوان بهمشارکت 

 :قرارداد فرهنگی -3-5
ها و در قالب جدول ذیل ش آگهیمقررات پذیرش و پخهاي فرهنگی با رعایت مجموعه ضوابط و قرارداد پخش آگهی -1

 .شودمنعقد می
 
 

 »1جدول شماره «                                                                                  

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

 .استکل بازرگانی  فرهنگی بودن آگهی به عهده اداره تشخیص -2
 .توزیعی یکنواخت خواهد داشت) شامگاهی(و سوم ) عصرگاهی(دوم  ،)صبحگاهی(اول  هايدر بستهمیزان ریالی پخش  -3
 .استفقط به صورت نقدي  این قراردادهادر نحوه پرداخت  -4
کل بازرگانی تعیین و سفارش توسط  هاي ارائه شده از سوي ادارهرفیتهاي تلویزیونی و رادیویی براساس ظزمان و شبکه -5

 .گیردصورت می یاال و خدمات و یا شرکت تبلیغاتصاحبان ک

 :هاي سینماییقرارداد محتوایی ارزشی و دینی کتاب و فیلم -4-5
کودك  -خانواده -انقالب اسالمی -هاي ارزشی مانند دفاع مقدسکتاب و فیلم: تولیدات محتوایی ارزشی و دینی شامل :گروه اول

 ؛...و
 .شودلم و کتاب را مشمول میسایر تولیدات محتوایی فی :گروه دوم

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

 

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

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

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

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

 300 75 )19-24ساعت (شامگاهی  4
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١١ 
 

 »2جدول شماره «

 

 

2 

 .گیرد تعلق نمی کارمزدگونه قراردادها این به -2
 .باشدفقط به صورت نقدي می این قراردادهانحوه پرداخت  -3
کل بازرگانی تعیین و سفارش توسط  هاي ارائه شده از سوي ادارهرفیتهاي تلویزیونی و رادیویی براساس ظزمان و شبکه -4

 .گیردصورت می یصاحبان کاال و خدمات و یا شرکت تبلیغات
 

 :انواع امتیازهاي تشویقی قراردادها -6ماده 
 :اضافه پخش تسریع -الف
و به منظور تشویق صاحبان کاال و خدمات  شودآغاز می 22/10/1397از تاریخ  1398قراردادهاي جدید پخش براي سال انعقاد      

. هاي صاحبان کاال و خدمات امتیاز پخش تسریع تعلق خواهد گرفتریزي دقیق در تنظیم و انعقاد قرارداد به تفکیک گروهبه برنامه
تسلیم  3شماره اسناد مالی آن نیز در تاریخ مقرر طبق جدول  بایدمالك حفظ اضافه پخش تسریع فقط اخذ قرارداد نیست بلکه 

 .ه باشدامور مالی بازرگانی صدا و سیما شد
 

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

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

 150 30/11/1397تا  22/10/1397از 

 50 27/12/1397تا  01/12/1397از

 25 31/1/1398تا  12/1397/ 28از 

 
 :امتیاز حضور اولین بار -ب

اقدام به انعقاد قرارداد  ،به صاحبان کاالها و خدماتی که براي اولین بار پس از ارائه ثبت آرم تجاري ،کارآفرینیبراي حمایت از      
اضافه پخش تشویقی تعلق  1398متناسب با مدت زمان عدم حضور، به هر تعداد قرارداد منعقده در طول سال  ،نمایندآگهی پخش 

 . گیردمی

 

 

 اضافه پخشدرصد درصد تخفیف ریالی گروه ردیف

 4900 98 گروه اول 1

 1900 95 گروه دوم 2
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١٢ 
 

 »4جدول شماره «

 پخش رادیویی و تلویزیونیدر صد اضافه 
درصد اضافه پخش تلویزیونی  شرح

 ورادیویی

 100 29/12/1397تا  1/1/1397 عدم حضور یک سالبعد از اولین بار 

 200 29/12/1397تا  1/1/1395 از سه سال عدم حضور بعد اولین بار

 300 29/12/1397تا  1/1/1393 از پنج سال عدم حضور بعداولین بار 

تعادل ایجاد گري و کمیت باعث رونق اقتصادي و کاهش امر واسطه و ضمن افزایش کیفیت) برند(نام و نشان تجاري  :5تبصره 
، در پخش الذکرهاي فوقلذا رسانه ملی به منظور ارتقاء شاخص ؛نات اقتصادي خواهد شداخصوص در نوسبه ،قیمت در بازار

 جدیدي از طبقهمحصوالت قبلی خود اقدام به تولید از صاحبان کاال و خدماتی که عالوه بر  نسبت به تقویت آن دسته تبلیغات
ها درصد به هر یک از شناسه آگهی) 4(متناسب با مدت زمان عدم حضور، براساس جدول شماره  ،محصوالت و خدمات نمایند

 .گیرداضافه پخش تشویقی تعلق می
و هرگونه تغییري در نام صاحب آگهی  استکاال یا خدمات ) برند(ام و نشان تجاري شاخص تشخیص حضور اولین بار، ن :6تبصره 

 باریکفقط مشمول اعطاي این امتیاز نخواهد بود و به هر صاحب آگهی  ،هاها و نمایندگی یا استانها و قسمتیا شرکت و معاونت
 .شودامتیاز حضور اولین بار اعطاء می

به حضور  اندکردهاولین حضور خود در رسانه ملی را تجربه  1397طی سه ماهه آخر سال به صاحبان کاال و خدماتی که  :7 تبصره
 .گیرد اضافه پخش تشویقی تعلق میاولین بار یا افزایش بودجه، به انتخاب صاحب کاال و خدمات، 

 
 :اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش افزوده -7ماده 

اضافه پخش تشویقی اعطاء درصد  10به تمامی صاحبان کاال و خدمات  ،افزودهاجراي قانون پرداخت مالیات بر ارزشبه منظور     
 .شودمی

 
هوشمندانه ی کشور در راستاي اجراي هدفمند و هاي تولیدي و خدماتتسهیالت بخش -8ماده 

 :و نیز اقتصاد مقاومتی 44هاي اصل سیاست
عالوه بر سایر  ،دهندگان خدمات و کمک به توسعه اقتصادي کشورتولیدکنندگان داخلی و ارائه به منظور حمایت حداکثري از 

 .شوداعطاء میبه محصوالت نیز به شرح زیر  اياضافه پخش تشویقیامتیازات، 
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١٣ 
 

 » 5 جدول شماره«
 

 درصد اضافه پخش شرح

 300 خدمات گردشگري رفاهی و اقامتی
 200 ...پنیر، ماست وشیر، : لبنیات مانند

 200 باف صنایع دستی و فرش دست

 200 محصوالت دانش بنیان

 150 صنعت
 120 محصوالت کشاورزي و دامی تولید داخل

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

الگوي مصرف، با هدف کاهش مصرف انرژي در  در راستاي اصالحکه حمایت از آن دسته از صاحبان کاال و خدمات منظور به      
به شرح ذیل  یهاي دو و سه پس از ارائه مدارك مثبته اضافه پخشبه گروه ،نمایند و ترغیب تولیدکنندگان داخلیجامعه اقدام می

 .شوداعطاء می

 »6جدول شماره «
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی -10ماده 
عالوه بر  ،اندداشتهسابقه تبلیغات هاي رادیو یا تلویزیون که در هریک از رسانه 3و2براي حمایت از صاحبان کاال و خدمات گروه      

  .جدول زیر اعطاء خواهد شدبه شرح  یاضافه پخشسایر امتیازات، 
 را حفظ کرده باشند  1397درصد جدول و اگر بودجه سال 100 گر مشمول تسهیالت تشویقی افزایش بودجه شده باشدا

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

 درصد اضافه پخش شرح

 30 و باالتر Aارتقاء شاخص مصرف انرژي به سطح 

 30 کاال و خدمات برتر از لحاظ صاداراتصاحبان 

 30 صاحبان کاال و خدمات برتر از لحاظ تولید

 30 صاحبان کاال و خدمات از لحاظ ثبت اختراع

 30 صاحبان کاال و خدمات از لحاظ دانش بنیان

 30 ها و خودروهاي برقیآوري جدید از جمله انرژي خورشیدي موتور سیکلتفن

 30 باشند 1397تا  1393صاحبان کاال و خدماتی که کارآفرین برتر طی سال 

 30 مورد تایید سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده رعایت حقوق مصرف کننده

14



١٤ 
 

 »7جدول شماره «

 اضافه پخش سالهاي حضور

 110 سالهیک
 200 دوساله

 250 سالهسه
 300 چهارساله

 350 سالهپنج

 
 .ضافه می شود به جدول فوق ابه ازاء هر سال درصد اضافه پخش 20 ، سال 5حضور مستمر بیش از  درصورت : 8تبصره 
 .استمیزان پخش  و تعدیل در هر رسانه  ،97افزایش بودجه سال مالك تعیین  :9 تبصره

شرط  اند به هر دلیلی بودجه خود را کسر و یا تعدیل نموده 97صاحبان کاال و خدمات تحت لیسانس که در سال :  10تبصره 
 .باشد می 1397مندي از ضرایب جداول افزایش بودجه و حضور مستمر مبلغ قرارداد قبل از تعدیل سال  بهره

 ،آرایشیلوازم هاي شود اگر در حوزهانجام میتحت لیسانس ها در ایران ی که تولیدات آنصاحبان کاال و خدمات :11تبصره 
و باید از  میلیارد ریال نباشد 1000کمتر از  هامشروط بر آنکه بودجه ساالنه آن10کنند،با رعایت تبصره شماره تولید میبهداشتی 

 .درصد باشد 50حداقل  داین رشد بای سلولزيلوازم  در صنفو  دنباشي برخوردار درصد70حداقل رشد بودجه ساالنه 
 

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

 : گروه اول -الف
 )ارقام به میلیون ریال( » 8جدول شماره «

 

                                             

 

 

 

 
 
 
 

میزان بودجه 
 ساالنه

 جدول اضافه  پخش بودجه ساالنه تلویزیونی
 جمع پخش درصد اضافه پخش

1.200.000 200 3.600.000 

1.500.000 500 9.000.000 

2.000.000 1200 26.000.000 

2.500.000 2500 65.000.000 
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١٥ 
 

 )ارقام به میلیون ریال( » 9جدول شماره 

 

 

 

 

 

 )به میلیون ریال ارقام( » 10جدول شماره «

 

 
 

 
 

 )ارقام به میلیون ریال( » 11جدول شماره «
 

 

 

 

 

و در رادیو  درصد 10میلیارد ریال  50هاي ساالنه باالتر از سقف جدول در تلویزیون به ازاي هر براي بودجه اولدر گروه  :12بصره ت
 .اضافه پخش داده خواهد شددرصد  20میلیارد ریال  10به ازاي هر 

 

 

 

 

 بودجه سال
 بودجه97

 98سال 

 تلویزیونی 97افزایش بودجه نسبت به سال 
1.200.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 

 درصد اضافه پخش

١.٠٠٠,٠٠٠ 50 200 450 0 

١.٢٠٠,٠٠٠ 0 100 420 1100 

١.٤٠٠,٠٠٠ 0 10 400 1000 

میزان بودجه 
 ساالنه

 جدول اضافه  پخش بودجه ساالنه رادیویی
 جمع پخش درصد اضافه پخش

70,000 150 175,000 

120,000 270 444,000 

200,000 600 1.400,000 

250,000 1000 2.750,000 

 بودجه سال
 بودجه   97

 98سال

 رادیویی 97افزایش بودجه نسبت به سال 

70,000 120,000 200,000 250,000 

 درصد اضافه پخش

50,000 50 300 550 ------- 

170,000 0 0 350 1000 
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١٦ 
 

 : گروه دوم -ب

 )ارقام به میلیون ریال( » 12جدول شماره«

 
                                                                                                

                                                           
                                                                               

 
 
 
 
 
 
 

 
 )ارقام به میلیون ریال(» 13جدول شماره «

 

 

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

 .از تسهیالت تشویقی رایگان استفاده نمایند 1398بهمن ماه

 

 

میزان بودجه 
 ساالنه

 تلویزیونیجدول اضافه پخش بودجه ساالنه 
 جمع پخش درصد اضافه پخش

100.000 300 400.000 

180,000 500 1.080.000 

300,000 760 2.580.000 

350,000 950 3.675.000 

400,000 1100 4.800.000 

480,000 1900 9.600.000 

 بودجه سال
97 

 بودجه
 98سال

 تلویزیونی 97افزایش بودجه نسبت به سال 
100,000 180,000 300,000 350,000 400,000 480,000 

 درصد اضافه پخش
72,000 80 280 420 

   150,000 0 80 300 420 

  200,000 0 0 140 400 700 

 270,000 0 0 50 140 500 

 330,000 0 0 0 40 140 440 

380,000 0 0 0 0 30 300 

420,000 0 0 0 0 0 250 
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١٧ 
 

 

 »14جدول شماره «

نسبت به بودجه افزایش  درصد
 1397سال

 میزان ثانیه

30 1000 

40 1200 

50 1400 

70 1600 

100 2000 

200 2200 

300 3000 

 
مشروط به اینکه مبلغ قرارداد آنها در درصد رشد داشته باشند 100که بیش از دوم  صاحبان کاال و خدمات گروه: 13تبصره

چه رشد صورت چناندر غیراین خواهند بود؛مشمول استفاده از جدول فوق الذکر  ،میلیارد ریال نباشد 150تلویزیون کمتر از 
 .خواهند شددرصد جدول فوق الذکر 20مشمول  ،باشد 13بودجه طبق جدول شماره 

درصد جدول فوق الذکر را در 60 باید اندشده 14تسهیالت تشویقی جدول شماره که مشمول  دومصاحبان آگهی گروه  :14تبصره
 .پخش نمایندرایگان در رادیو آگهی را آن درصد 40تلویزیون و 

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

با همان شرکت تبلیغاتی انجام شود  نیز باید پخش تشویقی اعطایی ،چه پخش اصلی با یک شرکت تبلیغاتی باشدچنان : 16تبصره
 )تسهیم رایگان بالمانع است ،در صورت اعالم عدم طلب کارمزد توسط شرکت  تبلیغاتی(

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

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

 

 

 

 

پخش  1398بخواهند تسهیالت تشویقی رایگان را در دي و بهمن ماه سال  دومکه صاحبان آگهی گروه  در صورتی: 18تبصره
          .شود طبق جدول ذیل محاسبه می ،نمایند

 درصد اضافه زمان پخش

 120 صبحگاهی

 80 عصرگاهی

 60 شامگاهی
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١٨ 
 

                         

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

 

 

 

 

 

 )ارقام به میلیون ریال( »17جدول شماره «

 

                        

 
 
 
 
 
 
 

 
 )ارقام به میلیون ریال( » 18جدول شماره «

 
 
 
 
 
 

 
 

هر به ازاي در رادیو درصد و  10میلیارد ریال  15در تلویزیون به ازاي هر ساالنه ،و افزون بر سقف جدول  گروه دوم براي :19تبصره 
 .شوداضافه پخش تشویقی اعطاء میدرصد  30میلیارد ریال،  5

در صورتی که پخش کمتر از میزان و بلغ قرارداد و پخش خواهد بود مالك افزایش بودجه، مقایسه بین م هادر کلیه گروه :20تبصره 
 .مالك محاسبه، میزان پخش پس از اجراي تعدیالت الزم خواهد بود ،باشد قرارداد

 

 درصد اضافه زمان پخش

 90 صبحگاهی
 50 عصرگاهی

 40 شامگاهی

 میزان بودجه ساالنه
 جدول اضافه  پخش بودجه ساالنه  رادیویی

 جمع پخش درصد اضافه پخش 
20.000 150 50.000 

30.000 240 102.000 

50.000 500 300.000 

70.000 650 525.000 

90.000 1500 1.440.000 

 بودجه سال
 بودجه   97

 98سال  

 رادیویی 97افزایش بودجه نسبت به سال 

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

  درصد اضافه پخش

15.000 30 300 500 
  25.000 0 100 350 800 

 42.000 0 0 200 500 1500 

56.000 0 0 0 200 1200 
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١٩ 
 

 :قراردادهاي رادیویی براي عقد دومجدول تشویقی گروه 
توانند تا پایان بهمن ماه سال می ،گروه مشروط به استفاده از جدول افزایش بودجه نسبت به سال قبلاین صاحبان آگهی      

 .تسهیالت تشویقی رایگان استفاده نمایندطبق جدول ذیل از  1398

 » 19جدول شماره «

 

 

 

 

 

 

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

با همان شرکت تبلیغاتی انجام شود  نیز باید پخش تشویقی اعطایی ،چه پخش اصلی با یک شرکت تبلیغاتی باشدچنان : 22بصرهت
 )در صورت اعالم عدم طلب کارمزد توسط شرکت  تبلیغاتی، تسهیم رایگان بالمانع است(

  .تعلق خواهد گرفت پس از اتمام قرارداد ظرفیت تشویقی  وشود  این طرح مشمول قراردادهاي کاهش بودجه نمی : 23تبصره 

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

 

 

 

 

پخش  1398بخواهند تسهیالت تشویقی رایگان را در دي و بهمن ماه سال  دومکه صاحبان آگهی گروه  در صورتی :24تبصره
       .شود طبق جدول ذیل محاسبه می ،نمایند

                            
  به تلویزیون قابل انتقال نیستتسهیالت تشویقی از رادیو. 

 
 

 
 

درصدافزایش بودجه نسبت به 
 1397سال

 میزان ثانیه

15 1000 

25 1200 

50 1800 

80 2000 
125 2500 

 درصد اضافه زمان پخش

 50 صبحگاهی

 70 عصرگاهی

 60 شامگاهی
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٢٠ 
 

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

 

 

 

 

 :سومگروه  -ج

 .جداول زیر ارائه شده است سومهاي تولیدي و خدماتی گروه در راستاي ادامه حمایت ویژه از بخش 

 )ارقام به میلیون ریال(»  22دول شمارهج«

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 درصد اضافه زمان پخش

 30 صبحگاهی

 50 عصرگاهی

 40 شامگاهی

میزان 
بودجه 
 ماهانه

جدول اضافه پخش بودجه ماهانه 
 تلویزیونی

 جمع پخش درصد اضافه پخش
160 25 200 

500 40 700 

650 56 1.014 

900 80 1.620 

1.500 120 3.300 

2.500 160 6.500 

4.100 200 12.300 

6.000 287 23.220 

9.000 370 42.300 

14.500 450 79.750 

19.500 530 122.850 

30.000 600 210.000 

46.000 750 391.000 
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 » 23جدول شماره «
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

درتلویزیون  یمیلیون ریال 1500داقل و پخش قرارداد حمنوط به عقد  1398استفاده از ضریب افزایش بودجه در سال  :25تبصره
 .است 1397در سال   ریالی دررادیو میلیون 300و

پخش یا باید کامل  1397خدمات در سال  قراردادهاي صاحبان کاال و ،1398براي عملیاتی کردن افزایش بودجه سال  :26تبصره
 .اشدشده ب شده باشد یا تمام مبلغ آن وصول

 )ارقام به میلیون ریال(» 24جدول شماره «
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تلویزیونی 97اضافه پخش افزایش بودجه نسبت به سال 

 درصد اضافه پخش تشویقی درصد افزایش نسبت به سال قبل
15 50 

25 75 

60 150 

90 180 

150 270 

210 320 

310 400 

410 500 

550 700 

میزان 
بودجه 
 ماهانه

 جدول اضافه پخش بودجه ماهانه رادیویی

 جمع پخش درصد اضافه پخش

150 50 225 

300 100 600 

600 170 1.620 

900 240 3.060 

1800 370 8.460 

3200 500 19.200 

4800 700 38.400 

6500 1000 71.500 

9000 1500 144.000 
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٢٢ 
 

 
 

 » 25جدول شماره «
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
و در  درصد 40میلیارد ریال  15در تلویزیون به ازاي هر  ،از سقف جدول ماهانه هاي باالتربراي بودجه  در گروه سوم :27تبصره 

 .شوداضافه پخش تشویقی اعطاء میدرصد  50میلیارد ریال  سههر به ازاي رادیو 
مبلغ قرارداد و پخش خواهد بود و در صورتی که پخش کمتر از مالك افزایش بودجه، مقایسه بین  هادر کلیه گروه :28تبصره 

 .میزان قرارداد باشد، مالك محاسبه، میزان پخش پس از اجراي تعدیالت الزم خواهد بود
 سه ساله و 3هلدینگ تولید،توزیع ،فروش در گروه - د

ندگان کاالوخدمات که در عرصه ذیل حضور به منظور توسعه بازار و ایجاد تولید، توزیع و فروش براي حضور حداکثري تولیدکن
 :شود دارند قرارداد منعقد می

 .باشند یا برند محصول نهایی 10حداقل تولیدکننده -1

 :هاي پخش محصوالت نهایی با مشخصات زیر شرکت-2

 ناوگان حمل و نقل سبک و سنگین اعم از وانت،کامیونت ،کامیون  ساده و یا یخچالدار        70تعداد حداقل         -1-2
 نیروي انسانی داراي تایید پرداخت بیمه ازسازمان تامین اجتماعی           500تعداد حداقل      -2-2       

 بصورت استانی،منطقه اي و سراسريدفتر نمایندگی در سطح کشور            15تعداد حداقل       -3-2        
 )عامل غیرتکراري(عامل توزیع در سطح فروشگاه کوچک و متوسط کشور        3500تعداد حداقل     -4-2       
 مترمربع انبار مرکزي جهت توزیع کاال در شهرهاي مختلف     15000انبار حدود   5تعداد حداقل    -5-2       

 معدن و تجارت و کد عضویت شرکت یا تامین کننده در سیستم ایران کد –مجوز الزم از وزارت صنعت  -6-2
  .شعبه در سطح کشور با نام و نشان تجاري معین داشته باشند 200توزیع کاال که حداقل اي  زنجیره فروشگاه-3

 رادیویی 97اضافه پخش افزایش بودجه نسبت به سال 

 درصد اضافه پخش تشویقی درصد افزایش نسبت به سال قبل
15 50 

25 90 

45 170 

70 200 

90 270 

150 340 

310 500 

400 650 

550 850 
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) SME(1الذکر را داشته باشند و درخواست همکاري با  ویژگی از سه ویژگی فوق 2دسته از صاحبان کاال و خدمات که حداقل  آن
اند با در نظرگرفتن  کل بازرگانی فاقد همکاري و عقدقرارداد ریالی بوده با اداره 97-96-95بنگاه کوچک و متوسط که طی سال هاي 

 :هاي بنگاه هاي کوچک و متوسط از قبیل ویژگی

 اشتغال زایی سریع -

 کارآفرینی -

 نوآوري و خالقیت -

 انعطاف پذیري بیشتر -

در نهایت ایجاد ارزش افزوده براي بنگاه مذکور و همچنین ایجاد اثرات اقتصادي احتمالی در سطح کشور و افزایش باورهاي عمومی 
 .ارتقاء سطح خودباوري و خوداتکایی براي یک دوره سه ساله همکاري نمایند وجامعه نسبت به توان تولید کشور 

 .مشروط به نبودن قرارداد ریالی از این امرمستثنی است 97و96هاي  رفیت طرح حمایت ازاشتغال سالاستفاده از ظ: 29تبصره
 .گرددعقد قرارداد و استفاده از ظرفیت مذکور با پیشنهاد اداره کل بازرگانی و تأیید معاون منابع مالی و سرمایه انسانی عملیاتی می

و یا بخشی از قرارداد و یا امتیازات متعلقه آن را به غیر، تحت هر عنـوانی خـارج از    در صورتیکه طرف دوم قرارداد به واگذاري تمامی
 .هاي عادي محاسبه و اعمال خواهد شد هاي تولیدي، توزیعی و فروشگاهی خود نماید این قرارداد فسخ و مطابق تعرفه ظرفیت

 

 )ارقام به میلیون ریال(» 26جدول شماره «

 

 

 

 

 

 

درصد کل بودجه را در صدا پخش آگهی نمایند 10درصورتیکه حداقل  هستندصاحبان کاال و خدمات که مشمول طرح فوق 
 .در ردیف مورد درخواست میسر است 26استفاده از ظرفیت جدول شماره 

 
میلیارد ریال امکان استفاده از  600/51باشند به ازاي پخش ریالی هر  می 26صاحبان کاال و خدماتی که مشمول جدول شماره 

 .باشند رادیویی می% 40تلویزیونی و % 60را به ترتیب  ثانیه آگهی رایگان10.000
 .تسهیالت تشویقی از رادیو به تلویزیون قابل انتقال نیست-1
 .این تسهیالت فقط مشمول کاالهاي تولید ایران است-2
 

 
                                                             

١-SME=small and medium sized enter prises  Page   

میزان بودجه 
 سه ساله

 سه سالهجدول اضافه پخش بودجه 
 جمع پخش درصد اضافه پخش

2.500.000 2000 52.500.000 

3.500.000 2300 84.000.000 

5.000.000 3000 155.000.000 

8.000.000 5000 408.000.000 

10.000.000 6500 660.000.000 
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 در تلویزیون3ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه  »27جدول شماره«

 
 
 

 

پخش  1398که صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهیالت تشویقی رایگان را در دي و بهمن ماه سال  در صورتی :30تبصره
                                  .شود نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می

 در تلویزیون3گروه  ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی »28جدول شماره «

 
 
 
 

 
 در رادیو3ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه » 29جدول شماره «

 
 
 
 
 

پخش  1398بخواهند تسهیالت تشویقی رایگان را در دي و بهمن ماه سال که صاحبان آگهی گروه سوم  در صورتی :31تبصره
                                  .شود نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می

 
 

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

 
 
 
 
 

 درصد اضافه زمان پخش

 120 صبحگاهی

 80 عصرگاهی

 60 شامگاهی

 درصد اضافه زمان پخش

 90 صبحگاهی

 50 عصرگاهی

 40 شامگاهی

 درصد اضافه زمان پخش

 50 صبحگاهی

 70 عصرگاهی

 60 شامگاهی

 درصد اضافه زمان پخش

 30 صبحگاهی

 50 عصرگاهی

 40 شامگاهی
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٢٥ 
 

 
 

 :گروه سوم داخلیتسهیالت تشویقی حمایت از اشتغال -12ماده 
فرصت بسیار مغتنمی براي حمایت و تقویت از سرمایه هاي اجتماعی و تولید ملی است در تولید ملی  حمایت از کاالي ایرانی 

عالوه بر توجه به منابع اقتصادي باید توجه خاص و و یژه اي به منابع انسانی صورت گیرد نیروي کار شریفترین ،مهمترین و با 
عاملی بدون حضور نیروي انسانی متخصص،خالق، نوآور امکان تحقق ارزشترین عامل بین عوامل گوناگون تولید می باشد و هیچ 

      باشد نیروي انسانی با انگیزه و اهداف تولید را محقق نخواهد کردو حیات بالقوه تولید متضمن توجه جدي به نیروي کار می
نماید و نتیجه آن اقتدار،پیروزي و  قابل قبولی برخوردار میو توان تولید کشور را از سطح .گرددحرفه اي باعث رشد جوامع می

رسانه ملی با سیاست گذاري بر پایه مهمترین عامل به نقش آفرینی خود در خصوص حمایت از کاالي . باشدسرافرازي کشورمان می
 .نمایدبسته حمایتی ذیل را اعالم می 1398درادامه سیاستهاي مذکور در سال .اقدام نموده است  1397و 1396ایرانی طی سالهاي 

باشند مشمول که تولید کننده محصول نهایی براي مصرف کننده نهایی می) 11ماده  د بندبه استثناء ( گروه سوم صاحبان کاال 
کارکنان خود دستمزد و یا به ریال  میلیارد 200سقف حداکثر تا )پایه سال(1397گردند درصورتیکه طی سالطرح فوق الذکر می

حقوق و مزایا پرداخت نموده اند با ارائه فهرست و تایید سازمان تامین اجتماعی می توانند برابر پرداختهاي صورت گرفته حداکثر 
 .استفاده نمایند) صد در صد رایگان(از قرارداد، مبلغ تعرفه به نرخ صفرریال میلیارد ریال 200تا سقف 
ساله مورد تأیید سازمان تأمین  قرارداد، ارائه لیست حقوق و مزایاي پرداختی یک تعرفه محاسبه و تعیین مبلغمبناي :  32تبصره

 .اجتماعی منتهی به دوره زمانی پخش تبلیغات است
 .رادیویی است%  40تلویزیونی و% 60طبق تعرفه تبلیغات رایگان،  مبلغ، مبناي تقسیم:  33تبصره
 مبلغ افزایش داشته باشد،% 50، )97(که پرداخت حقوق و مزایاي پرسنل صاحب آگهی نسبت به سال پایه  در صورتی : 34تبصره

 .افزایش خواهد یافت% 50منعقده نیز   قرارداد تعرفه
      بایستبه جهت رعایت حقوق مخاطبین و مصرف کنندگان کاالي ایرانی صاحبان کاال،مشمولین طرح مذکور می :35تبصره
مطابق با ضوابط پخش  هاي بازرگانیهاي تبلیغاتی خود را با توجه به رایگان بودن طرح مذکور موظفند نسبت به ارائه آگهیآگهی

 .سازمان صدا و سیما با رعایت مسائل کیفی و کمی اقدام نمایند
اتمام پخش قرارداد،  درصورت ی، میلیارد ریال 200هاي دولتی مشروط به عقد قرارداد حداقل خودرو سازان و بیمه :36تبصره

 .شامل استفاده از این تسهیالت خواهند بود

میلیارد  300عقد قرارداد حداقل  درصورتهاي دولتی و عام عمومی غیر دولتی ها و دستگاهها و سازمانوزارتخانه :37تبصره
 .اتمام پخش قرارداد شامل استفاده از این تسهیالت خواهند بود درصورت ریالی، 

 .باشد تسهیالت تشویقی از رادیو به تلویزیون قابل انتقال نمی :38تبصره
 .ایران است در این تسهیالت فقط مشمول کاالهاي تولید: 39تبصره
اند مالك  به هر دلیلی بودجه خود را کسر و یا تعدیل نموده 97صاحبان کاال و خدمات تحت لیسانس که در سال :  40تبصره

 .باشد می 97زایش بودجه نسبت به مبلغ قبل از کسر بودجه سال استفاده از این بند اف
 ،آرایشیلوازم هاي شود اگر در حوزهانجام میتحت لیسانس ها در ایران ی که تولیدات آنصاحبان کاال و خدمات :41تبصره 

و باید از  میلیارد ریال نباشد 1000کمتر از  هامشروط بر آنکه بودجه ساالنه آن40با رعایت تبصره شماره  کنند،تولید میبهداشتی 
 .درصد باشد 50حداقل  داین رشد بای سلولزيلوازم  در صنفو  دنباشي برخوردار درصد70حداقل رشد بودجه ساالنه 
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٢٦ 
 

منعقد و پخش نمایند ) ریالی(کل بازرگانی قرارداد پخش آگهی تلویزیونی  صاحبان آگهی مشمول این طرح که با اداره : 42تبصره
داشته باشند متناسب با مبلغ قرارداد، طبق جدول ذیل  1397بر آنکه اولین حضور و یا افزایش بودجه نسبت به سال مشروط 

 .گردد الذکر اعطاء می تسهیالت تشویقی عالوه بر مبلغ فوق
 

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

1 1,500,000 10,000,000,000 70 5 
2 10,000,000,001 30,000,000,000 50 10 
3 30,000,000,001 80,000,000,000 40 15 
4 80,000,000,001 200,000,000,000 30 20 
 30 20 به باال 200,000,000,001 5

 
 

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

 . برخودار خواهند شد1398تا پایان بهمن ماه اي ثانیه 1000تسهیالت تشویقی رایگان 
 .درصد در رادیو است 40درصد در تلویزیون و  60بندي تسهیالت تشویقی براساس  نحوه تقسیم -1

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

 

 
 ی برند ملیضریب زمانی پخش تسهیالت تشویقی تلویزیون »32جدول شماره«

 
 
 
 
 

پخش  1398گروه بخواهند تسهیالت تشویقی رایگان را در دي و بهمن ماه سال این که صاحبان آگهی  در صورتی :43تبصره
          .شود نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می

 

 

 

 درصد اضافه زمان پخش

 150 صبحگاهی

 90 عصرگاهی

 70 شامگاهی
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٢٧ 
 

 ی برند ملیضریب زمانی پخش تسهیالت تشویقی تلویزیون» 33جدول شماره«                        

 
 
 
 
 
 

 
 یی برند ملیضریب زمانی پخش تسهیالت تشویقی رادیو »34جدول شماره«

 
 
 
 
 

پخش  1398رایگان را در دي و بهمن ماه سال گروه بخواهند تسهیالت تشویقی این که صاحبان آگهی  در صورتی :44تبصره
          .شود نمایند طبق جدول ذیل محاسبه می

 

 

 رادیویی برند ملیسهیالت تشویقی تضریب زمانی پخش  »35جدول شماره«

 
 
 
 

 

 

 تسهیالت تشویقی طی سال    -14ماده 
به اتمام برسانند مشروط بر 1398ماه  مردادآن دسته از صاحبان کاال و خدمات که کلیه قراردادهاي منعقده خود را تا پایان -1

مایند و تمامی ناولین حضور خود را در صدا وسیما تجربه یا  ،مشمول افزایش بودجه باشند، نقدي باشدها آنآنکه قرارداد 
، در 30/11/1398هاي هر قرارداد تا با حفظ اضافه پخش ،قرارداد پرداخت نموده باشندتعهدات مالی خود را قبل از اتمام 

 درصد اضافه زمان پخش

 110 صبحگاهی

 70 عصرگاهی

 50 شامگاهی

 درصد اضافه زمان پخش

 70 صبحگاهی

 90 عصرگاهی

 80 شامگاهی

 درصد اضافه زمان پخش

 50 صبحگاهی

 70 عصرگاهی

 60 شامگاهی
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٢٨ 
 

ي و در صورت غیر نقدي بودن مشمول استفاده از ظرفیت درصد 150مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی صورت نقدي بودن 
 . ول دوره بالمانع است استفاده از ظرفیت تشویقی در ط ،در صورت اتمام بودجه .خواهند بودي درصد80تشویقی 

به اتمام برسانند 1398ماه پانزدهم آبان آن دسته از صاحبان کاال و خدمات که کلیه قراردادهاي منعقده خود را تا پایان  -2
اولین حضور خود را در صدا وسیما تجربه نمایند و یا ها نقدي باشد، مشمول افزایش بودجه باشند، مشروط بر آنکه قرارداد آن

، 30/11/1398هاي هر قرارداد تا تعهدات مالی خود را قبل از اتمام قرارداد پرداخت نموده باشند، با حفظ اضافه پخش تمامی
درصدي و در صورت غیر نقدي بودن مشمول استفاده از  90در صورت نقدي بودن مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی 

 . جه، استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بالمانع است در صورت اتمام بود. درصدي خواهند بود40ظرفیت تشویقی 

شرط  اند به هر دلیلی بودجه خود را کسر و یا تعدیل نموده 97صاحبان کاال و خدمات تحت لیسانس که در سال :  45تبصره 
 .دباش می 1397مندي از ضرایب جداول افزایش بودجه و حضور مستمر مبلغ قرارداد قبل از تعدیل سال  بهره

 ،آرایشیلوازم هاي شود اگر در حوزهانجام میتحت لیسانس ها در ایران ی که تولیدات آنصاحبان کاال و خدمات :46تبصره 
از  باید و میلیارد ریال نباشد 1000کمتر از  هامشروط بر آنکه بودجه ساالنه آن45شماره با رعایت تبصره کنند،تولید میبهداشتی 

 .درصد باشد 50حداقل  داین رشد بای سلولزيلوازم  در صنفو  دنباشي برخوردار درصد70حداقل رشد بودجه ساالنه 
 .د بود قابل پخش خواهاضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد  :47تبصره 
همان شرکت تبلیغاتی انجام شود با هم باید پخش تشویقی اعطایی  ،چه پخش اصلی با یک شرکت تبلیغاتی باشدچنان :48تبصره

 . )تسهیم رایگان بالمانع است ،در صورت اعالم عدم طلب کارمزد توسط شرکت  تبلیغاتی(
 . شود  نمی کتاب و فیلم سینمایی ،فرهنگی آموزشیاین طرح مشمول قراردادهاي کاهش بودجه،  :49تبصره 

 
 

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

 

 »36جدول شماره «

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 نقدي

100 170 

90 70 

60 30 

50 20 
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٢٩ 
 

 »37جدول شماره «

 

 

 

 

 

 
 

 24/12/1397 تاریخحداکثر تا باید  ،است 1398ها فروردین ماه که شروع قرارداد آن هاهمه گروهدر  صاحبان آگهی :50تبصره 
الی بازرگانی تایید پرداخت وجوه از سوي امور م ،وجه قرارداد نقدي خود را  به صورت کامل پرداخت نمایند، مالك امکان پخش

 .صدا و سیما است
توانند به تاریخ نیمه زمان قرارداد، نامه بانکی دارند، میصاحبان آگهی که تمایل به پرداخت وجه به صورت ضمانت :51تبصره 
 .نامه بانکی ارائه نمایندضمانت
 .منعقد نمایند 1398نقدي در طول سال یک قرارداد ها در هریک از رسانه توانندمی و دویک  هايصاحبان آگهی گروه :52تبصره 
ماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه و ساالنه توانند قراردادهاي نقدي را به صورت یکمی سهآگهی گروه  صاحبان :53تبصره 

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

در صورتیکه  باشندمشمول امتیازات تشویقی افزایش بودجه  1398آن دسته از صاحبان کاال و خدماتی که در سال  به :54تبصره 
     امتیازات اضافه پخش بودجه و حضور مستمر تعلق ها به آخرین قرارداد آن ،منعقد نمایندبیش از یک  قرارداد در طول دوره 

 .گیرد می
 

  :صورت حسابی) ب
هـاي مـورد اریخـبه تامکان ارائه چک براساس زمان و موعد پخش در صورتی که صاحبان کاال و خدمات به دالیل دولتی بودن      

حساب صاحبان کاال و خدمات یا ذي مربوط مالی دستگاه ا درخواست باالترین مقام تشخیص و یا معاون اداري وـب ،ندارندنظر را 
را به حساب آن مبلغ  ،روز پس از صدور صورتحساب7گردد و طرف قرارداد موظف است حداکثر به مدت حساب صادر میصورت

 .ذکر شده در قرارداد پرداخت نماید
ظرف  ،کل بازرگانی صدا و سیمابانکی، با تشخیص ادارهنامه در صورت ارائه ضمانت سهصاحبان کاال و خدمات گروه  :55تبصره 

 .به حساب مندرج در قرارداد دارندرا امکان پرداخت مبلغ صورتحساب صادره حساب، روز پس از صدور صورت 10مدت 
  :غیرنقدي) ج

اولین . اد واریز خواهد شدبه صورت ماهانه تقسیط و توسط صاحبان آگهی، به حساب ذکر شده در قراردگروه سوم مبلغ قرارداد      
 . شودپس از پایان قرارداد دریافت و تسویه می چهار ماهزمان با شروع قرارداد اخذ و آخرین قسط تا قسط هم

جداگانه دریافت خواهد  1398درصد مالیات بر ارزش افزوده هر قرارداد طبق مصوبه مجلس شوراي اسالمی براي سال  :56تبصره 
 .)داردو در جدول محاسبات بودجه قرار ن هجدا از مبلغ قرارداد دریافت شدمالیات این مبلغ (شد 

 جدول پرداخت گروه سوم

 درصد اضافه پخش نحوه پرداخت

 500 ماهه وبیشتر6نقدي 

 300 ماه6ماهه وکمتر از3نقدي 
 120 ماه3کمتر از نقدي 

 70 ايضمانت نامه
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٣٠ 
 

 
 :تسهیالت تشویقی ماه مبارك رمضان -16ماده 

العاده  جشنواره فروش فوقماه این روز بعد از پایان  15تا مبارك رمضان روز قبل از شروع ماه  15صاحبان کاال و خدماتی که       
با  ،باشددرصد  50تا  15بین  هاآن شدهعمومی اعالم و میزان تخفیف ) پس از تایید مراجع ذیصالح( کاال و خدمات داشته باشند

در صورت  .خواهند بودبرخوردار  يدرصد 80از تسهیالت تشویقی ، 30/11/1398هاي هر قرارداد در هر رسانه تا حفظ اضافه پخش
 .اتمام بودجه استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بالمانع است

 
 :هاي رادیویی و تلویزیونیجدول نرخ پایه آگهی در شبکه -17ماده 

 .ستاالجراهاي رادیویی و تلویزیونی الزمجدول ذیل به عنوان تعرفه پایه آگهی براي همه شبکه

 

 »38جدول شماره «

 ارقام به هزار ریال       از برنامه   هاي تلویزیونی قبلپایه آگهیتعرفه قیمت : توضیح

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

1 350 6 3200 11 6800 16 13000 21 20600 26 33000 31 62500 

2 600 7 3800 12 7700 17 14000 22 22100 27 35600 32 68500 

3 1000 8 4500 13 8600 18 16000 23 23500 28 45500 33 80500 

4 1500 9 5200 14 9800 19 18000 24 25500 29 51500 34 96000 

5 3200 10 6000 15 10900 20 18600 25 30500 30 56500 35 110000 

 
 
 
 
 

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

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

1 350 6 2300 11 5300 16 9950 21 16650 

2 550 7 2800 12 6100 17 11000 22 18200 

3 850 8 3350 13 6950 18 12350 23 20000 

4 1200 9 3950 14 7800 19 13750 24 22000 

5 1860 10 4600 15 8850 20 15200 25 24200 
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 :افزایش طبقه هر برنامه -18ماده 

از حجم آن بسته %  90و یا  75، 60میانگین یک بسته آگهی در نیمه اول هر ماه بیش از  ،چه براساس عرضه و تقاضاچنان     
، 1حجم را اشغال نماید به ترتیب %  10و  20، 30چنین به ترتیب طبقه افزایش خواهد یافت و هم 3و  2، 1به ترتیب  ،آگهی باشد

 )نی صدا و سیماکل بازرگامنوط به تصمیم اداره( طبقه کاهش داده خواهد شد 3و  2

 .شودتعیین و ابالغ میکل بازرگانی صدا و سیما بنا به تشخیص و تصویب مدیرطبقه در موارد خاص  :57تبصره 

 :هاي سالجدول ضرایب ماه -19ماده 
ذیل در نظر ح جدول لذا ضرایب ماهانه به شر داردهایی از سال، مخاطب بیشتري هاي صدا و سیما درماهبا توجه به اینکه برنامه     

ها اعم از داخلی، خارجی، تحت لیسانس، تولید این ضرایب شامل کلیه پخش. تا نسبت به جدول پایه اعمال شود گرفته شده است
 .شودمی... مشترك و

 

 » 40جدول شماره «

 درصد ماه درصد ماه درصد ماه درصد ماه

 %45 دي %35 مهر %45 تیر %45 فروردین

 %55 بهمن %40 آبان %40 مرداد %50 اردیبهشت

 %60 اسفند %40 آذر %35 شهریور %50 خرداد

 
 

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

 ضریب شرح ردیف

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

 2/1 .شوندهاي خارجی در ایران تولید میها و گروهکاالهایی که تحت لیسانس شرکت 2

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

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

فرآیند تولید آن در خارج % 100شود که به آن دسته از محصوالت اطالق می(کاال و خدمات خارجی  5
 .)گرفته باشد از کشور صورت

2 
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٣٢ 
 

ص ـبا تشخی(در صورتی که در یک آگهی دو یا چند کاال معرفی شود ضریب پایه، کاالي با تعرفه باالتر خواهد بود  :58تبصره 
 .شوددرصد به ضریب کاالي پایه اضافه می 50و به ازاي هر کاال ) ل بازرگانی صدا و سیماـکاداره

 
 :انواع آگهی -21ماده 

ثانیه و  15گذارد در تلویزیون خدماتی را به نمایش می یاهاي جذاب کاال آگهی کوتاه تبلیغاتی که ویژگی ):تیزر(مستقیم  -الف
به (گردد ثانیه محاسبه می 10ثانیه و رادیو  15شود و کمتر از آن نیز در تلویزیون همان ثانیه تعیین می 10در رادیو نیز 

 ).استثناء نشان آگهی
هایی که ساختاري مستند داشته و گزارشی از مراحل ساخت و یا تولید و یا ارائه یک خدمت به آگهی ):رپرتاژ(گزارش آگهی  -ب

ثانیه  120حداقل زمان گزارش آگهی . شودگزارش آگهی اطالق می ،آفرینی وجود نداردکشد و در آن نقشرا به تصویر می
  .ستسازمان صدا و سیماه کل بازرگانی تشخیص ساختار گزارش آگهی با ادار. است

در یک بسته آگهی منوط به وجود ظرفیت پخش ها با در نظر گرفتن اولویت براي پخش سایر آگهیگزارش آگهی،  :59تبصره 
 .ستا

 5اي حک آرم حداقل برابر اندازه آرم شبکه بوده و فاصله بین دو پخش بر 1باید آن و اندازه کادر  استثانیه  15 :حک آرم -ج
 .باشددقیقه 

تواند در یکی از که می استثانیه  15متناسب با زمان هر برنامه حداکثر سه نوبت و براي هر نوبت حداقل  :دعوت به تماشا -د
 .هاي قبل، ادامه و انتهاي برنامه و یا هر سه موقعیت پخش شودموقعیت

 .گرددمحاسبه میثانیه  15ثانیه و کمتر از آن نیز  20ثانیه و حداکثر  15حداقل  :زیرنویس -ه
نمایش نام و نشان کل بازرگانی سازمان صداوسیما، ثانیه ابتدا یا انتهاي هر بسته آگهی و به تشخیص اداره 6در  :نشان آگهی -و

تجاري و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگانی توأم با موسیقی مصوب شده به صورت روزانه از هر یک 
 .شودسیما پخش می هاياز شبکه

 . استهاي شبکه تعیین شده آگهی هايبسته تمام ارسال سفارش به منزله پخش در ابتدا یا انتهاي :60تبصره 
 :آگهی فروش مستقیم کاال-ز

 »42 جدول شماره «                                                               

 

 

 

 

 
 .ها براساس نرخ تیزر محاسبه خواهد شدقیمت آگهی-1
 .استروز  30اعتبار هر شناسه تنها براي -2
اصالح همان  امکان ،هر شناسه فقط در یک دوره مجوز پخش داشته و در صورت تمایل صاحب آگهی به پخش با زمان کمتر-3

 .نمایددیگري تهیه تیزر کوتاه جدید  بایدو  وجود نداردشناسه 
 .یستهاي ماهانه خود نصاحب آگهی مجاز به استفاده از صداپیشگان و هنرپیشگان تکراري در شناسه-4
 

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

150 120 6 

200 75 10 

300 45 20 
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٣٣ 
 

 
 :نرخ انواع آگهی -22ماده 

 .نرخ طبقه همان برنامهدرصد  70معادل  :گزارش آگهی -الف
 نرخ طبقه همان برنامه درصد 25معادل  :حک آرم -ب
نرخ طبقه همان  درصد 80قبل و بعد معادل  برابرِ 2برابر و بین معادل  2قبل معادل  ينرخ دعوت به تماشا :دعوت به تماشا -ج

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

 
 .است طبقه همان برنامهقبل از پخش نرخ  معادلِ ،نرخ زیرنویس :زیرنویس -د
از پخش طبقه  قبلنرخ در تلویزیون و نرخ آگهی بین برنامه رادیویی معادل  معادل دو برابر نرخ طبقه همان برنامه :بین برنامه -ه

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

درصد 75ر ـو خب فیلمآي هاي دوم،شبکهبراي . استبرابر  یک ،هاي خاص و یک روز قبل از آنها در اعیاد و مناسبت شبکه
هاي مستند، شبکهدر . شوددرصد نرخ همان برنامه محاسبه می 40پنج  و هاي پویا، نمایش هشبکدر . استرخ همان برنامه ـن

اي نرخ آرم آگهی مربوط به رخداده. وددرصد نرخ همان برنامه محاسبه می ش 20جمو جام آموزش، ورزش، چهارم، شما، تماشا
 .ورزشی متعاقباً اعالم خواهد شد

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

 .کشی و برندگان هر دوره طبق جدول ذیل محاسبه خواهد شدآگهی اعالم هدایاي قرعه -ح
 

 

 »43جدول شماره «

 ضرایب کشیهدایاي قرعه نوع کاال ردیف
 1 محصوالت کاال و خدمات خود شرکت )داخلی(ایرانی  1

 1 ریال و مسکوکات و طال )داخلی(ایرانی  2

 1/1 کاالي ایرانی غیر محصول خود صاحب آگهی )داخلی(ایرانی  3

 2/1 کاالي ایرانی تحت لیسانس )داخلی(ایرانی  4

 9/1 کاالي خارجی )داخلی(ایرانی  5

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

 2/1 مسکوکات طالریال و  تحت لیسانس 7

 3/1 کاالي غیر محصول خود صاحب آگهی تحت لیسانس 8

 2/1 کاالي ایرانی تحت لیسانس 9

 2 کاالي خارجی تحت لیسانس 10
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٣٤ 
 

 

نرخ آگهی  ،و خدمات خود تعیین کنند هاکشی خود را از محصوالت، کاالکاال و خدماتی که هدایاي قرعه صاحبانبراي  :62تبصره 
 .است هو یا خدمات گروه مربوط کشی فقط مختص کاالها هدایاي قرعهدر هلدینگ. مشمول این بند نخواهد بود همربوط

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

 ضرایب کشیهدایاي قرعه ردیف

 2/1 خودرو ایرانی 1

 8/1 خودرو تحت لیسانس 2

 5/2 خودرو خارجی 3

 .محاسبه خواهد شد 5/2کشی هواپیما و یا سفرهاي خارجی باشد با ضریب در صورتی که هدایاي قرعه

کشی  و ضوابط قرعه کشی باشند ملزم به دریافت، تکمیل و قبول شرایطصاحبان کاال و خدماتی که متقاضی قرعه :63تبصره
 . هستندکل بازرگانی  اداره

 :هاي بازرگانی ارتقاء سطح مهندسی پیام در آگهی –23ماده 
، موارد را ذیل تبلیغاتی که طبق جدولهاي آگهی شناسه) کد(به  هاي تبلیغاتیآگهیکیفی و مهندسی پیام سطح به منظور ارتقاء 

 .گیردرعایت کرده باشند درصد اضافه پخش تعلق می
 

 »45جدول شماره «
 درصد اضافه پخش موضوع ردیف

 %15 داستانی فرهنگی 1

 %15 داستانی آموزشی 2

و به تصویر کشیدن چند احترام به والدین تحکیم بنیان خانواده  3
 فرزندي و یا به تصویر کشیدن چند نسل از یک خانواده

25% 

 %20 محیط زیست 4

 %5 چراغ سالمت سازمان غذا و دارو 5

 %20 به مسئولیت اجتماعی صاحبین کاال و خدمات طموضوعات مربو 6

 %20 آگاه سازي درخصوص آسیب هاي اجتماعی 7

 %30 پرداختن به آموزه هاي دینی 8

 %30 توجه به ارزش و باورها ي دینی 9

 %40 )چادر(حجاب برتر استفاده از  10

 %10 هاي شرقی بخصوص ایرانیاستفاده از چهره 11
 %30 اسالمی ایرانی،نمایش سبک زندگی  12
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٣٥ 
 

 
درصد به باالي بازیگران داراي چهره شرقی بخصوص ایرانی 50چه با بازیگر بیش از دو نفر ،چناني هاگهیآدر کد   :64تبصره

 .گیردتعلق می 23ماده  11باشند بند
یک بند ماده فوق استفاده فقط از توانند میهاي آگهی  شناسه )کد(هر یک از صاحبان کاال و خدمات در هر یک از   :65تبصره
 .نمایند

 :موقعیت آگهی در بسته -24ماده 
 .شود کل بازرگانی صداوسیما تعیین میهاي ورزشی درصد افزایش موقعیت آگهی با توجه به زمان پخش توسط ادارهدر برنامه -الف

 
 »46جدول شماره«

 

 .شودیک آگهی پذیرش میفقط از هر صاحب آگهی  ،هادر صورت تراکم آگهی در بسته -ب
 .شوداز هر شناسه آگهی صرفاً یک آگهی پذیرش میهاي آگهی، در صورت تکمیل بودن ظرفیت در بسته -ج
 
 

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

 .شودارسال میتوسط شرکت همکار 
 .است یستثنشود از ضابطه فوق مهاي ویژه جداگانه اعالم میهاي آگهی جدیدي که به واسطه مسابقات ورزشی و برنامهبسته -ب
 .شود هاي تلویزیونی و رادیویی پذیرفته نمی سفارش آگهیخارج از بسته آگهی  -ج

 

 

از اولویت پذیرش و در شرایط مساوي ها و فروش اوراق مشارکت و اوراق قرضه دار مانند نمایشگاههاي زمانآگهی :66تبصره 
 .شوندپخش در یک بسته آگهی برخوردار می

 انند م هاي تصویري خاصی استفاده نماینددر تیزرهاي خود از المان هادر کلیه گروه کاال و خدماتکه صاحبان در صورتی
 .نرخ تیزر به نرخ آخرین یا اولین باکس محاسبه خواهد شد ،نباشدپذیر امکانن در داخل باکس درج آ که ......پرچم و

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

 .شودمشمول جریمه نمی ،روز کاري قبل از پخش 4حذف آگهی تا  -الف
 .شودجریمه می درصد 10مشمول  ،روز کاري قبل از پخش 3حذف آگهی تا  -ب
 .شودجریمه می درصد 15مشمول  ،روز کاري قبل از پخش 2حذف آگهی تا  -ج

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

 30 25 20 15 15 20 25 30 درصد افزایش
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جریمه  درصد 30یید مدیرکل بازرگانی و با أبا ت ،در موارد خاصیست و پذیر نحذف آگهی یک روز کاري قبل از پخش امکان -د
 .شودانجام می

 .)ظهر 12تا ساعت حداکثر روزهاي پنجشنبه ( استپذیر از پخش امکانقبل  اداري ساعت 48جابجایی آگهی فقط تا  -ه
 .پذیر نیستد امکاننشوهایی که جابجا میآگهیحذف  :67تبصره 

 

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

 .شودمی تغییر ساعت پخش برنامه، آگهی با همان طبقه سفارش داده شده محاسبه
هاي قبل، بین ات بستهـسفارش ،تکرار برنامه مذکور پخش شود...) سریال، فیلم و طنز و(اي ه به جاي پخش برنامهـورتی کـدرص -ز

 .شودنرخ همان طبقه محاسبه می درصدي 20و بعد با کاهش 
رسانی دقیق به صاحبان به منظور اطالعهاي آگهی و میزان قابل توجه سفارشات ارسالی، نظر به محدود بودن ظرفیت بسته     

 در انتظار بودن تیزر مربوطفاکتورها به معنی تکمیل بودن باکس مورد نظر و آگهی، درج عنوان لیست انتظار در ستون پایانی پیش
 .یردگ در لیست انتظار قرار میچنین در صورت جایگزین نمودن سفارشات، وضعیت جدید آنها نیز هم .براي پخش خواهد بود

  .آگهی مورد تقاضا خواهد بود ينوط به ایجاد ظرفیت خالی در بستهم پخش تیزر مربوط
 

 :آگهیپخش قطع  -27ماده 
قطع پخش اعالم مکتوب  حسب مورد. استپذیر آگهی با  دستور کتبی مدیرکل بازرگانی صدا و سیما امکانپخش قطع  -الف

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

 از طریق مبادي ذیربط اقدامنسبت به وصول مطالبات خود وي را متوقف نموده و با اجراي تعدیالت الزم هاي تبلیغاتی پخش آگهی
 .نماید الزم مبذول

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

 .خواهد نمود گیريآن تصمیمقطع یا تداوم پخش به 
کل بازرگانی با توجه به حساسیت ویژه رسانه ملی در داخل و خارج از کشور، قطع پخش آگهی در هر زمان مطلقاً در اختیار اداره  

است  و صاحب آگهی و شرکت همکار با آگاهی از این موضوع، قبالً حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدي دراین خصوص را از خود 
 .اندسلب و ساقط نموده

 
 :حسابصورت –28ماده 

درخصوص آن دسته از  .گرددهاي پخش شده به صورت هفتگی تهیه و به صاحبان آگهی ارائه میحساب آگهیصورت     
در اختیار ها حسابصورتوصول به موقع، براي اطالع و پیگیري الزم به منظور د، نشوصورت سه جانبه منعقد میقراردادهایی که به
 .خواهد گرفتقرارشرکت همکار نیز 
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 :تعدیل -29ماده 
مدت قرارداد  ،هادر صورت عدم پخش کامل تا پایان زمان قرارداد در هر نوع قرارداد رادیویی یا تلویزیونی در تمامی گروه     

متناسب با بودجه هزینه شده از زمان پخش، درصد اضافه پخش بودجه ماهانه یا  ،یابد و با کسر امتیاز اضافه پخشافزایش نمی
تعدیل و مفاصا حساب نهایی صادر  ،هاي تشویقی احتمالی به نسبت میزان پخشساالنه و افزایش بودجه و حضور مستمر و ظرفیت

 .شودمی
 

استفاده نمایند، ... تشویقی، افزایش بودجه ماهانه و ساالنه وصاحبان کاال و خدماتی که از هرگونه اضافه پخش قرارداد  :68تبصره 
 .در صورت عدم پخش کامل تمامی قراردادها، به نسبت پخش هر قرارداد تعدیل خواهد شد

 
 :فسخ قرارداد -30ماده 

کل بازرگانی با توجه به مدت باقیمانده قرارداد، با کسر در صورت فسخ قرارداد، با اعالم کتبی صاحب آگهی و تایید اداره     
 .اقدام خواهد شد 29براساس جدول ضوابط و طبق ماده امتیازات متناسب با مبلغ پخش، 

 
 :رتبه بندي شرکتهاي تبلیغاتی -31ماده 

هاي تبلیغـاتی طـرف   ا و کانونهدرراستاي تحقق اهداف و سیاست هاي اجرایی سازمان با رویکردهاي زیر اقدام به رتبه بندي شرکت
 .قرارداد خود نموده است

مخاطبان رسـانه ملـی و ازسـوي دیگـر       منديرضایت افزایش ي رادیویی و تلویزیونی که منجر به هاآگهی کیفی و کمی افزایش-1
 .صاحبان کاال و خدمات طرف قرارداد خواهد شد  منديرضایتافزایش 

 .هاي رادیویی و تلویزیونیآگهی با افزایش کمی و کیفی آگهیایجاد رقابت سالم میان صاحبان  -2

 .هاهاي تبلیغاتی و به تبع آن، تداوم فعالیت آنها و کانونافزایش میزان سرمایه گذاري شرکت-3
هـا و  پس از اعالم اجراي این طرح به کانون ها و شرکت هاي تبلیغاتی،با استخراج اطالعات مندرج در فرم هاي ارسالی از سـوي آن 

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

 

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

 گروه سه گروه دو گروه یک گروه رتبه بندي
 نامحدود نامحدود نامحدود 1رتبه 
 800.000.000.000 100.000.000.000 200.000.000.000 2رتبه
 360.000.000.000 20.000.000.000 40.000.000.000 3رتبه
 140.000.000.000 10.000.000.000 20.000.000.000 4رتبه
 30.000.000.000 5.000.000.000 10.000.000.000 5رتبه
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از یک  98تواند تا سقف مبلغ تعیین شده در سال هرشرکت تبلیغاتی با توجه به جایگاه خود در جدول رتبه بندي، می :69تبصره 
الزم به ذکر است با رعایت سقف مبلغ حداکثر رتبه هر .صاحب آگهی، تسهیم و یا قرارداد سه طرفه منعقد و آگهی پخش نماید

         5هاي گروه ها و کانونبه عنوان نمونه شرکت.ب آگهی محدودیتی وجود نداردشرکت یا کانون تبلیغاتی، از لحاظ تعداد صاح
 .میلیارد ریال تسهیم یا قرارداد منعقد نمایند30حداکثر  3می توانند از هر یک از صاحبان کاال و خدمات گروه 

 
 :کارمزد -32ماده 

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

درصد و 20هاي یک و دو  و در رادیو براي گروه درصد17سه  هدرصد و براي گرو15هاي یک و دو  در تلویزیون براي گروهکارمزد  -ب
 .پرداخت خواهد شد، ...)مالیات و –مانند بیمه (پس از کسر کسورات قانونی درصد 22براي گروه سه 

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

 .پرداخت خواهد شدکارمزد محاسبه و ... مالیات و –انند بیمه مکسورات قانونی 
در صورت  ،اندداشتهافزایش بودجه  سومو  دوم  هايگروهدر ها آن که صاحبان آگهی يهمکار هاي تبلیغاتیو کانون هابه شرکت  -د

و درصد  3 ،درصدي نسبت به سال گذشته 100درصورت افزایش درصد،  2 ،دي بودجه نسبت به سال گذشتهدرص 50افزایش 
پس از  و 32ب ماده عالوه بر کارمزد بند کارمزد درصد  4 ،درصدي و باالتر  بودجه نسبت به سال گذشته 200درصورت افزایش 

 .گرددپرداخت می ... و  بیمه، مالیات کسر کسورات قانونی 
....) مالیات و–مانند بیمه (پس از کسر کسورات قانونی  تعیین و درصد10کارمزد در قراردادهاي فرهنگی رادیویی و تلویزیونی -هـ 

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

شود و کارمزد متعلقه پرداخت می درصد 50خانه، مجدد آن وزارتائیدیه طی یک مهلت شش ماهه براي ارائه ت. شودمیمنظور 
 .هنگ و ارشاد اسالمی پرداخت خواهدشدوزارت فرمکتوب پس از ارائه مجوز فاً آن صرباقیمانده 

هاي بازاریابی،  داف صاحبان کاال و خدمات در حوزهبازرگانی و تحقق اهو هاي تبلیغاتی  جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی آگهی به -ح
درصد 60 مجازند حداکثر تا سقفهاي تبلیغاتی طرف قرارداد  ها و شرکتکانون ،خالقیترشد و تقویت  بخشی و ایجاد آگاهی ،فروش

 .نمایند خدمات و ه صاحبان کاالتبلیغات ب ارائه خدماتکارمزد دریافتی را صرف 
کارمزد متعلقه براساس میزان  ،به جهت تحقق اهداف بند فوق ،32ماده  »ح«بند سقف مندرج در صورت عدم رعایت  :70 تبصره

یا بندي شرکت  رتبهیک رتبه از  ،بنداین عدم رعایت  چنین به ازاي هر بارشود و هم پخش قرارداد مذکور به نرخ صفر محاسبه می
نزل از یا ت 5که باعث تنزل به رتبه  يکل بازرگانی است و در صورت تکرار با ادارهاین امر تشخیص . کانون تبلیغاتی کسر خواهد شد

 .آید کانون ممانعت بعمل میاز ادامه همکاري شرکت یا به مدت یک سال  ،شود 5رتبه 
 

اسنامه و قانون اداره اس 22که به استناد ماده  استتبصره  70ماده و  32این مجموعه ضوابط شامل 
و  1/4/1383تاریخ  3019/1100شماره هاي نامههوري اسالمی ایران وآیینوسیماي جمسازمان صدا

 .تنظیم و به تصویب ریاست محترم سازمان رسیده است 5/5/1383تاریخ  1240/3185/2300

39




