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 مقدمه:
هاي ياستسو  44هاي اصل در راستاي سياست 1396مجموعه ضوابط و مقررات جذب و پذيرش آگهی تبليغات بازرگانی سال 

 ه از رويکردبرگرفتی بينی شده با هدف حمايت حداکثري از کار و سرمايه ايرانهاي پيشاقتصاد مقاومتی براساس برآورد ظرفيت
 زير، تهيه و تدوين شده است.

 
 هاي اقتصادي مقاومتیمين رشد پويا و بهبود شاخصأت -
 ان و به حداکثر رساندن مشارکت واحدهاي توليدي و خدماتی کشورحمايت از کارآفرين -
 ان محصوالت و خدمات ايرانیحمايت از توليدکنندگان، صادر کنندگ -
 عاالن دانش بنيانحمايت از مخترعين و ف -
 هاي توليدي کشورايجاد رقابت سالم در حوزه -
 توجه جدي به اصالح الگوهاي مصرف کاالهاي داخلی -
 .... محيط زيست و هاي سالمت،کمک به ارتقاء سطح فرهنگی و آموزشی در بخش -
 مشابهطح استاندارهاي کاال و خدمات ايرانی در مقايسه با ساير توليدات کمک به ارتقاء س -
ت اقتصادي، هتمام جدي به برند ايرانی و حمايت الزم در اين بخش به منظور حضور مستمر برندهاي ايرانی که داراي اثراا -

 باشد.اجتماعی و فرهنگی می
 
 
 
 
 

 زرگانیاداره کل با                                                                                   
 سیما وسازمان صدا                                                                                    
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 تعاریف

 آگهی تبلیغات بازرگانی: -1ماده 
ازي، سآماده حی، يق طرامعرفی کاال و خدمات با هدف تجاري که موجب آگاهی، ايجاد عالقه و يا وفاداري در افکار مخاطبين از طر

ند(، تجاري )بر و نشان شود که نتايج آن موجب معرفی و يا ارتقاء نامتوليد و پخش از طريق شبکه هاي راديويی و تلويزيونی می
 گردد.فروش و يا افزايش فروش کاال و خدمات صاحبان آگهی می

 

 صاحب آگهی: -2ماده 
دمات خود، ول يا خشود که به منظور معرفی کاال و محص( گفته میبه اشخاص حقيقی و يا حقوقی )اعم از بخش دولتی يا خصوصی

سيماي  ونی صدا هاي راديو و تلويزيوضمن پذيرش اصول و ضوابط اداره کل بازرگانی اقدام به سفارش و پخش آگهی از شبکه
 جمهوري اسالمی ايران می نمايند.

 

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

 دو وبه استثناي گروه يک  گروه سوم:
 

 
 :دینگ گروه اقتصادی برای گروه سومهل
ابق قانون ها مطگروه گردد که سهامداران مجموعهها به آن دسته از اشخاص حقوقی صاحبان کاال و خدماتی اطالق میهلدينگ -

ه اين بکزي( باشد. ها به ثبت رسيده است( متعلق به گروه اصلی )مردرصد سهام و سرمايه )که در ثبت شرکت 50بيش از تجارت 
د گروه مانن ليدي هرهاي توگيرد ليکن از آنجا که بقيه ظرفيتدسته از صاحبان کاال جدول بودجه ماهانه به کل گروه تعلق می

د گردمی اورزي، صنعت و خدمات براساس جدول هدفمندي و ساير بندها تعيينهاي صنايع دستی و فرش دستبافت، کشبخش
 بود.ر مبناي سقف بودجه هر گروه خواهدمبناي تسهيم جدول ب

 ودجه ارائهس ميزان بآن دسته از صاحبان کاال و خدماتی که هلدينگ نيستند ولی تنوع محصول يا خدمات داشته باشند براسا -
 گيرد.هاي توليدي و ساير بندها تعلق میمحصوالت از بقيه ظرفيتشده براي هر يک از گروه 

 تبار اوليهنه ميزان اعهاي بعد از مجموعه هلدينگ خارج شوند مبناي محاسبه بودجه ماهادر صورتی که گروه مذکور در سال :1* تبصره 
 باشد.گروه در سال قبل بوده و مالك افزايش بودجه سقف گروه هلدينگ می

 :شرکت همکار و تعهدات -3ماده
می باشند و رشاد اسالشود که داراي مجوز رسمی تبليغات از وزرات فرهنگ و اهاي تبليغاتی اطالق میها و کانونشرکت همکار، به شرکت

 مايند.نضمن قبول ضوابط و مقررات اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سيما جمهوري اسالمی اقدام به عقد قرارداد همکاري 
 ائه نمايد.ار 1396 نامه سالبايست از صاحب آگهی معرفینمايد، میهر شرکت همکار که براي صاحب آگهی درخواست عقد قرارداد می -الف

 نامه يک ماه معتبر خواهد بود()در صورت عدم قيد مدت اعتبار از سوي صاحب آگهی، معرفی
 وزارت فرهنگ وز از طريق باشد. در صورت لزوم بايستی مجومورد قبول نمی گونه وکالت براي نقل و انتقال واگذاري امتياز کانونهيچ -ب

 ارشاد اسالمی واگذار شود.
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ر يع درتامين يا تس ،هر نوع همکاري براي جذب مشتري در شبکه هاي معاند ماهواره اي از هر طريق ) اعم از طراحی کمپين تبليغاتی  -ج
ممنوع ها مديره شرکت اء هيئتتوسط شرکت و يا کانون تبليغاتی و اعضيجاد تسهيالت براي آن ها ( روند يا فرآيند انتشار در اين شبکه ها يا ا

 رداد خواهد شد .طرفه قراجب فسخ يک وبوده و م
سال  شته اند. درحضور ندا شرکتهاي تبليغاتی که سال گذشته عقد قرارداد همکاري داشته انداما آگهی از صداوسيما پخش ننموده اندو يا -د

 جديد پس از معرفی صاحب آگهی همزمان با قرارداد پخش می توانند قرارداد همکاري نيز منعقد نمايند.
 

 : تعریف قرارداد و شرایط آن:4ماده 
ا به صورت گهی و يآهاي مصوب به صورت دوطرفه که شامل اداره کل بازرگانی و صاحب قرارداد پخش آگهی تعهدي است کتبی که طبق تعرفه

 بود. ذ خواهدشامل اداره کل بازرگانی، صاحب آگهی و شرکت تبليغاتی تنظيم و پس از امضاء و اخذ مدارك، معتبر و نافسه طرفه 
سيماي  ازمان صدا وسباشند که ضوابط و مقررات پخش آگهی بازرگانی صاحبان آگهی زمانی مجاز به انعقاد قرارداد می-الف

 جمهوري اسالمی را پذيرفته باشند.
 شود.می هايی که از قبل توسط اداره کل امور حقوقی تهيه شده، منعقد و مبادلهقراردادها طبق نمونهتمام  -ب
يد، منعقد رائه نمااهر قرارداد بنام يک صاحب آگهی که نام تجاري و نمايندگی رسمی يا مالکيت آن را طبق مدارك رسمی  -ج

 شود.الف کرده باشند خودداري میخواهد شد و از پذيرش قراردادهايی که چند صاحب آگهی ائت
مايند ر خودداري نهاي مقردر صورتی که صاحبان کاال و خدمات از انجام تعهدات خود برابر تشخيص اداره کل بازرگانی در زمان -د

م الز عديالتتاجراي  هاي تبليغاتی صاحب آگهی خودداري نمايند و نسبت به وصول مطالبات خود بااداره کل مزبور از پخش آگهی
 از طريق مبادي ذيربط اقدامات الزم را مبذول نمايد.

باشد  ضوابط حاضر 2-1سمت مقامات موضع بند بايست از طرف مقام تشخيص و صاحبان امضاي مجاز و ذيامضاء قرارداد می -ه
بان ن صاحر آو براي اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی حسب مورد ارائه تصويري از اساسنامه و آخرين روزنامه رسمی که د

 امضاي مجاز را معرفی نموده باشد الزامی است.
 ی نمايد.ز پخش معرفاهاي همکار خود را متعاقبًا قبل تواند شرکت همکار يا شرکتدر قراردادهاي دوطرفه صاحب آگهی می -و
 

 15دت ر ظرف محداکث تغيير شرکت همکار در قراردادهاي سه طرفه با ارائه تسويه حساب از شرکت همکار قبلی،: 2*تبصره 
ورت صپذيرد در ورت میصروز از تاريخ اعالم به اداره کل بازرگانی انجام خواهد شد. قبولی پخش از شرکت همکار جديد بالفاصله 

ر حکم و داو عنوان اعتراض شرکت همکار قبلی اداره کل بازرگانی جهت تعيين تکليف کارمزد باقی مانده و اقدامات اجرايی به
 االجرا است.فين به مسئله رسيدگی خواهد کرد و نظر اداره کل بازرگانی قطعی و الزمالطرمرضی

 

 باشد.ی میتمامی تعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهی کماکان به قوت خود باق 2در صورت اجراي تبصره : 3 *تبصره
 

 انواع قرارداها: -5ماده 
اکثري از صاحبان کاال و خدمات و استفاده حد حمايت هرچه بيشتر ازاري به منظور در سال جتلویزیونی:  قراردادهای -1-5

ات ساس سطح طبقشود ليکن در زمان انتخاب برنامه ها بر اظرفيت ضرايب بودجه ماهانه/ساالنه قراردادها در يک نوع متمرکز می
 200و  100به ترتيبتلويزيونی ج رايب مربوط به قرارداد نوع ب و ضهاي تبليغاتی به درخواست صاحبان کاال و خدمات/ شرکت

عداد اسناد تگردد. اين مهم عالوه بر کاهش تعداد قراردادها و همچنين کاهش درصد اضافه پخش به برنامه انتخابی اعطاء می
 نمايد.فراهم می 3و2گروه هاي براي پرداختی ظرفيت بسيار مناسبی را در اختيار صاحبان کاال و خدمات 

 اداره کل بازرگانی اعالم خواهد شد. هر ماه توسط «ج»و  «ب»ات نوع تعيين طبق: 4 تبصره* 
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 منعقد می شود.با جداول هر گروه قراردادهاي راديويی مطابق  -2-5
 ذکر باشند والراي يکی از قراردادهاي فوققراردادهايی که به موجب آن صاحبان کاال و خدماتی که داقرارداد مشارکتی:  -3-5

 د.خواهد ش هاي راديويی و تلويزيونی را داشته باشند با تفاهم شبکه موردنظر منعقدمالی برنامهقصد مشارکت حامی 
 قرارداد فرهنگی: -4-5

-يل میها و در قالب جدول ذوابط و مقررات پذيرش و پخش آگهیضهاي فرهنگی با رعايت مجموعه عقد قرارداد پخش آگهی-1
 باشد.

 1جدول شماره                                                                                   

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

 شخيص فرهنگی بودن آگهی به عهده اداره کل بازرگانی خواهد بود.ت -2
 اهد داشت.توزيعی يکنواخت خويزان ريالی پخش در بسته اول )صبحگاهی( و بسته دوم )عصرگاهی( و بسته سوم )شامگاهی( م -3
 باشد.فقط به صورت نقدي می اين قراردادهانحوه پرداخت  -4
رش توسط ز سوي اداره کل بازرگانی تعيين و سفااهاي ارائه شده هاي تلويزيونی و راديويی براساس ظرفيتزمان و شبکه -5

 گيرد.صاحبان کاال و خدمات و يا شرکت تبليغات صورت می
 های سینمایی:محتوایی ارزشی و دینی کتاب و فیلم قرارداد -5-5

کودك  -خانواده -میانقالب اسال -هاي ارزشی مانند دفاع مقدستوليدات محتوايی ارزشی و دينی شامل: کتاب و فيلم گروه اول:
 باشند.و... می

 شود.ساير توليدات محتوايی فيلم و کتاب را مشمول می گروه دوم:
-ول ذيل میها در قالب جده ضوابط و مقررات پذيرش و پخش آگهیی و دينی دو گروه با رعايت مجموععقد قراردادهاي ارزش-1

 باشد.

 2جدول شماره 

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

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

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

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

 300 75 (19-24شامگاهی )ساعت  4

اضافه درصد درصد تخفیف ریالی گروه ردیف
 پخش

 4900 98 گروه اول 1

 1900 95 گروه دوم 2
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 گيرد.گونه قراردادها تعلق نمیکارمزد به اين-2
 باشد.فقط به صورت نقدي می قراردادهااين نحوه پرداخت  -3
رش توسط ز سوي اداره کل بازرگانی تعيين و سفااهاي ارائه شده هاي تلويزيونی و راديويی براساس ظرفيتزمان و شبکه -4

 گيرد.صاحبان کاال و خدمات و يا شرکت تبليغات صورت می
 

 نواع امتیازهای تشویقی قراردادها:ا -6ماده 
 تسریع:اضافه پخش  -الف

اال و خدمات به کشود و به منظور تشويق صاحبان آغاز می 11/10/1395از تاريخ  1396عقد قراردادهاي جديد پخش براي سال 
ت. خواهد گرف ريع تعلقهاي صاحبان کاال و خدمات امتياز پخش تسريزي دقيق در تنظيم و انعقاد قرارداد به تفکيک گروهبرنامه

ها روهگق جدول بايست اسناد مالی آن نيز در تاريخ مقرر طبفقط اخذ قرارداد نيست بلکه می مالك حفظ اضافه پخش تسريع
 تسليم امور مالی بازرگانی صدا و سيما شود.

 شود:های زیر منعقد میقراردادهایی است که در تاریخو سوم اضافه پخش تسریع در گروه اول و دوم 

 3جدول شماره 
 تلویزیونی و رادیوییدرصد اضافه پخش  شرح

 100 25/11/1395تا  11/10/1395از 

 70 25/12/1395تا  26/11/1395

 25 31/1/1396تا  26/12/1395

 
 امتیاز حضور اولین بار: -ب

قرارداد قاد دام به انعگهی اقآبراي حمايت از کارآفرينی به صاحبان کاالها و خدماتی که براي اولين بار پس از ارائه ثبت آرم تجاري 
رارداد منعقد به هر تعداد که ق 1396جهت پخش نمايند منوط به عدم حضور طبق جدول ذيل اضافه پخش تشويقی در طول سال 

 گيرد. نمايند تعلق می

 4جدول شماره   

 در صد اضافه پخش رادیویی و تلویزیونی 

 
درصد اضافه پخش تلویزیونی  شرح

 ورادیویی

 70 29/12/1395تا  1/1/1395 اولين بار يک ساله

 150 29/12/1395تا  1/1/1393 اولين بار سه ساله

 250 29/12/1395تا  1/1/1391 اولين بار پنج ساله
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ل قيمت ي و تعادگرنام و نشان تجاري )برند( ضمن افزايش کيفيت، کميت باعث رونق اقتصادي و کاهش امر واسطه :5*تبصره 
ت الذکر نسبقهاي فوخواهد شد لذا رسانه ملی در پخش تبليغات به منظور ارتقاء شاخصدر بازار به خصوص در نوسونات اقتصادي 

 به تقويت آن دسته 
ر يک از همايند به نمحصوالت و خدمات جديد طبقه محصوالت قبلی خود اقدام به توليد از صاحبان کاال و خدماتی که عالوه بر 

 گيرد.پخش تشويقی تعلق می( درصد اضافه 4ها براساس جدول شماره )شناسه آگهی
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 5جدول شماره 

 درصد اضافه پخش شرح
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امعه جژي در مصرف انربه جهت حمايت از آن دسته از صاحبان کاال و خدمات در راستاي اصالح الگوي مصرف، با هدف کاهش 
ه ربوطه اضافمك مثبته هاي دو و سه پس از ارائه مدارنمايند و نيز ترغيب توليدکنندگان داخلی به شرح ذيل به گروهاقدام می

 شود. پخش اعطاء می
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 6جدول شماره 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی: -10ماده 
ه اند اضافيزيون داشتههاي راديو يا تلوکه سابقه تبليغات در هر يک از رسانه 3و2براي حمايت از صاحبان کاال و خدمات گروه 

درصد 100 ده باشداگر مشمول تسهيالت تشويقی افزايش بودجه ششد.پخش طبق جدول زير عالوه بر ساير امتيازات اعطاء خواهد 
 علق می گيرد . ت% جدول ذيل 20درصد و اگر کاهش بودجه داشته باشند  50را حفظ کرده باشند  1395جدول و اگر بودجه سال 

 

 7جدول شماره 

 اضافه پخش سالهای حضور

 80 سالهيک

 170 دوساله

 200 سالهسه

 250 چهارساله

 300 ساله پنج

 
 ق اضافه می شود .به جدول فوبه ازاء هر سال درصد اضافه پخش 20سال  5حضور مستمر بيش از  : به ازاء هر سال  8تبصره * 

 درصد اضافه پخش شرح

 30 و باالتر Aارتقاء شاخص مصرف انرژي به سطح 

 30 برتر از لحاظ صاداراتصاحبان کاال و خدمات 

 30 صاحبان کاال و خدمات برتر از لحاظ توليد

 30 صاحبان کاال و خدمات از لحاظ ثبت اختراع

 30 صاحبان کاال و خدمات از لحاظ دانش بنيان

ها و آوري جديد از جمله انرژي خورشيدي موتور سيکلتفن
 خودروهاي برقی

30 

تا  1393برتر طی سال  صاحبان کاال و خدماتی که کارآفرين
 باشند 1396

30 
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 ميزان پخش  و تعديل در هر رسانه می باشد . 95افزايش بودجه سال مالك تعيين  :9 تبصره* 
 

های افزایش بودجه ساالنه به تفکیک گروه واضافه پخش بودجه ساالنه، ماهانه  -11ماده 
 صاحبان کاال و خدمات:

 گروه اول:  -الف
 )ارقام به ميليون ريال( 8جدول شماره 

 

                                                      

 به ميليون ريال( )ارقام 9جدول شماره 

 

% و در راديو 10ارد ريال ميلي 50هاي ساالنه باالتر از سقف جدول در تلويزيون به ازاي هر براي بودجه در گروه يک :10*تبصره 
 % اضافه پخش داده خواهد شد.20ميليارد ريال  10به ازاي هر 

  

میزان بودجه 
 ساالنه

 جدول اضافه  پخش بودجه ساالنه تلویزیونی
 جمع پخش درصد اضافه پخش

700,000 160 1,820,000 
900,000 200 2,700,000 

1,300,000 450 7,150,000 
1,700,000 800 15,300,000 

 بودجه سال
 بودجه96

 95سال 

 تلویزیونی 95افزایش بودجه نسبت به سال 
700,000 900,000 1,300,000 1,700,000 

 درصد اضافه پخش

500,000 50 200 450 700 

900,000 0 0 420 600 

 بودجه سال
               96   

 بودجه
 95سال 

 رادیویی 95افزایش بودجه نسبت به سال 
50,0000 120,000 170,000 220,000 

 درصد اضافه پخش

50,000 0 200 380 0 

120,000 0 0 250 550 

میزان بودجه 
 ساالنه

 جدول اضافه  پخش بودجه ساالنه رادیویی

 جمع پخش درصد اضافه پخش
50,000 150 125,000 
120,000 270 444,000 
170,000 400 850,000 
220,000 500 1,320,000 
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 گروه دوم:  -ب
 )ارقام به میلیون ریال(  10جدول شماره

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       
 11 جدول شماره                                                                          

 )ارقام به میلیون ریال(

 

 

                                            

 

                                                                 

)ارقام به ميليون ريال( 12جدول شماره   

میزان بودجه 
 ساالنه

 جدول اضافه پخش بودجه ساالنه تلویزیونی
 جمع پخش درصد اضافه پخش

65,000 140 156,000 
130,000 260 468,000 
185,000 360 851,000 
250,000 440 1,350,000 
320,000 550 2,080,000 
400,000 650 3,000,000 
450,000 750 3,825,000 

 بودجه سال
96                                    

 بودجه 
 95سال 

 تلویزیونی 95افزایش بودجه نسبت به سال 
65,000 130,000 185,000 250,000 320,000 400,000 520,000 

 درصد اضافه پخش

50,000 80 280 420 0 0 0 0 
100,000 0 140 280 420 0 0 0 
150,000 0 0 140 400 700 0 0 
230,000 0 0 0 100 400 600 0 
250,000 0 0 0 0 220 440 700 
370,000 0 0 0 0 0 200 600 
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باالتر از سقف جدول ساالنه در در گروه دوم  :11*تبصره 
 شود.اعطاء می% اضافه پخش تشويقی 20ميليارد ريال،  5% و در راديو هر 10ميليارد ريال  10تلويزيون به ازاي هر 

خش کمتر ورتی که پبلغ قرارداد و پخش خواهد بود که در صمالك افزايش بودجه، مقايسه بين م در کليه گروه ها :12*تبصره 
 از ميزان قرارداد باشد مالك محاسبه، ميزان پخش پس از اجراي تعديالت الزم خواهد بود.

 

  

 بودجه سال     
               96   

 بودجه
 95سال 

 رادیویی 95افزایش بودجه نسبت به سال 
10,000 20,000 35,000 50,000 75,000 

  درصد اضافه پخش

15,000 0 150 450 550 0 
20,000 0 0 350 500 800 
30,000 0 0 100 300 700 
50,000 0 0 0 0 520 

میزان بودجه 
 ساالنه

 جدول اضافه  پخش بودجه ساالنه  رادیویی

 جمع پخش درصد اضافه پخش
10,000 110 21,000 
20,000 240 68,000 
35,000 500 210,000 
50,000 650 375,000 
75,000 750 637,500 

12 
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 بودجه
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 :سومگروه  -د

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

)ارقام به میلیون ریال( 13دول شمارهج  
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320 57 502/4 
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650 80 1,170 
800 110 1,680 

1,250 130 2,875 
1,800 160 4,680 
2,700 200 8,100 
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7,200 370 33,840 

11,000 440 59,400 
15,000 520 93,000 
22,000 570 147,400 
34,000 700 272,000 

 تلویزیونی 95اضافه پخش افزایش بودجه نسبت به سال 

 اضافه پخش تشویقیدرصد  درصد افزایش نسبت به سال قبل
15 50 

25 75 

45 150 
70 180 

90 270 
150 320 

210 380 

300 420 

400 540 
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 )ارقام به میلیون ریال( 14جدول شماره 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

% و در 40يارد ريال ميل 10در تلويزيون به ازاي هر از سقف جدول ماهانه  هاي باالتربراي بودجه  در گروه سوم :13*تبصره 
 شود.% اضافه پخش تشويقی اعطاء می50ميليارد ريال  سهراديو هر 

قه يش از طبافزايش بودجه ساالنه هر يک از صاحبان کاال و خدمات نسبت به سال قبل رشد ب در صورتی که :14*تبصره 
در تلويزيون و قی % اضافه پخش تشوي10درصد افزايش بودجه  100به ازاي هر  3بينی شده در جدول داشته باشند در گروه پيش

اديو و تلويزيون ر) در خواهد شد.اعطاء طبقه ماقبل  به% اضافه پخش تشويقی  20% افزايش بودجه  100در راديو به ازاي هر 
 طبقه افزايش نسبت به آخرين طبقه افزايش بودجه تعلق خواهد گرفت (  5حداکثر 

يند، نمااده می... استفوصاحبان کاال و خدماتی که از هر گونه اضافه پخش تشويقی، افزايش بودجه ماهانه و ساالنه  :15*تبصره 
 پذيرد.کامل تمامی قراردادها به نسبت پخش هر قرارداد تعديالت الزم صورت میدر صورت عدم پخش 

 
 تسهیالت تشویقی طی سال  - 12ماده 
بهه اتمهام برسهانند 1396از آن دسته از صاحبان کاال و خدمات که کليه قراردادهاي منعقده خود را تا پايان شهريور ماه   -1

مشروط بر آنکه قرارداد نقدي باشد و مشمول جدول افزايش بودجه شده باشند و يا اولين حضور خهود را در صهدا وسهيما 
تجربه می نمايند و تمامی تعهدات مالی خود را قبل از اتمام قرارداد پرداخت نمهوده باشهند مشهمول اسهتفاده از ظرفيهت 

میزان 
بودجه 
 ماهانه

 جدول اضافه پخش بودجه ماهانه رادیویی

 جمع پخش درصد اضافه پخش

50 30 65 
120 80 216 
260 120 572 
400 200 1,200 
650 250 2,275 

1,500 340 6,600 
2,500 420 13,000 
3,600 520 22,320 
5,000 700 40,000 
7,200 850 68,400 

 رادیویی 95اضافه 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 

210 400 

300 480 

400 600 
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خواهند بود در صورت اتمام بودجه اسهتفاده  30/11/1396پخش هاي هر قرارداد تا درصد با حفظ اضافه  120تشويقی 
 از ظرفيت تشويقی در طول دوره بالمانع است . 

ند و کليهه نيسهت 1به منظور حضور همه جانبه صاحبان کاال و خدمات آن دسته از صاحبان کاال و خدمات که شامل بنهد  -2
در صد بها  50قی به اتمام برسانند مشمول استفاده از ظرفيت تشوي1396ماه ور شهريقراردادهاي منعقده خود را تا پايان 

م بودجه استفاده از ظرفيت تشويقی طهول خواهند بود در صورت اتما 30/11/1396هاي هر قرارداد تا حفظ اضافه پخش
 دوره بالمانع است. 

 اضافه پخش تشويقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد پخش خواهند شد . :16تبصره * 
ی مهی چنانچه پخش اصلی با يک شرکت تبليغاتی باشد پخش تشويقی اعطايی با همان شرکت تبليغهات : 17تبصره* 

 مانع است(بايستی انجام شود ) در صورت اعالم عدم طلب کارمزد توسط شرکت  تبليغاتی تسهيم رايگان بال
 شود . نمی فرهنگی آموزشی و کتاب و فيلم سينمايیاين طرح مشمول قراردادهاي کاهش بودجه، :  18تبصره  * 
 

 دادها:اررانواع پرداخت ق -13اده م
 نقدی: -الف

 15جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 16جدول شماره 

 

 

 

 

 

 

 دوو جدول پرداخت گروه یک 
 درصد اضافه پخش درصد پرداخت نحوه پرداخت

 
 

 نقدي

100 170 
90 70 
60 30 
50 20 

 مجدول پرداخت گروه سو

 درصد اضافه پخش نحوه پرداخت

 500 ماهه وبيشتر6نقدي 
 300 ماه6ماهه وکمتر از3نقدي 

 120 ماه3کمتر از  نقدي
 70 ايضمانت نامه
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وجه  24/12/1395حداکثر تا مورخ است  1396ها فروردين ماه که شروع قرارداد آن همه گروه ها صاحبان آگهی :19*تبصره 
گانی مالی بازر وي اموربايست به صورت کامل پرداخت نمايند، مالك امکان پخش تاييد پرداخت وجوه از سقرارداد نقدي خود را می

 باشد.صدا و سيما می
ه رسيد آن و ارائو د ها( شروع پخش، پس از واريز وجه به حساب مندرج در قراردادر قراردادهاي نقدي )همه گروه :20*تبصره 

 پذير خواهد بود.روز قبل از تاريخ پخش امکان 10زمان با عقد قرارداد حداقل يا ارائه اسناد مالی هم
، ان قرارداديخ نيمه زمبه تارتوانند نامه بانکی دارند، میصاحبان آگهی که تمايل به پرداخت وجه به صورت ضمانت :21*تبصره 

 نامه بانکی ارائه نمايند.ضمانت
 منعقد 1396 يک قرارداد نقدي در طول سال در هريک از رسانه ها  توانندمی و دوصاحبان آگهی گروه يک : 22*تبصره 

 نمايند.
ساالنه  ، شش ماهه وماهه، سه ماههماهه، دو توانند قراردادهاي نقدي را به صورت يکمی سهصاحبان آگهی گروه  :23 *تبصره

توانند پخش لی میباشد پس از اصالح مدارك مثبته ما 1/1/1396ها از تاريخ منعقد نمايند. )قراردادهايی که شروع پخش آن
 شروع نمايند( 1395آگهی خود را از زمان عقد قرارداد در سال 

می گردند در  مشمول امتيازات تشويقی افزايش بودجه 1396آن دسته از صاحبان کاال و خدماتی که در سال  :24تبصره * 
قده رارداد منعخرين قصورتيکه بيش از يک  قرارداد در طول دوره منعقد نمايند امتيازات اضافه پخش بودجه و حضور مستمر به آ

 تعلق می گيرد .
 

خش را پموعد  ورائه چک براساس زمان در صورتی که صاحبان کاال و خدمات به داليل دولتی بودن امکان ا ب( صورت حسابی:
 بان کاال وساب صاححمربوطه يا ذي ا درخواست باالترين مقام تشخيص و يا معاون اداري و مالی دستگاهبه تاريخ آن ندارند ب

غ روز پس از صدور صورتحساب مبل7گردد و طرف قرارداد موظف است حداکثر به مدت حساب صادر میخدمات صورت
 ه را به حساب ذکر شده در قرارداد پرداخت نمايند.صورتحساب صادر

 

سيما  وگانی صدا نامه بانکی، با تشخيص اداره کل بازردر صورت ارائه ضمانت سهصاحبان کاال و خدمات گروه  :25*تبصره 
مندرج در ساب روز پس از صدور مبلغ صورتحساب صادره به ح 10امکان پرداخت قراردادها )به صورت صورتحسابی(، ظرف مدت 

 قرارداد را دارند.
د ارداد واريز خواهبه صورت ماهانه تقسيط و توسط صاحبان آگهی، به حساب ذکر شده در قر 3گروه مبلغ قرارداد  ج( غیرنقدی:

 شود. یتسويه م پس از پايان قرارداد دريافت و چهار ماهزمان با شروع قرارداد اخذ و آخرين قسط تا شد. اولين قسط هم
جداگانه  1396درصد ماليات بر ارزش افزوده هر قرارداد طبق مصوبه مجلس محترم شوراي اسالمی براي سال  :26*تبصره 

-میدجه قرار نبات بودريافت خواهد شد )مبلغ ماليات بر ارزش افزوده جدا از مبلغ قرارداد دريافت خواهد شد و در جدول محاس
 گيرد.(

 رمضان:تسهیالت تشویقی ماه مبارك  -14ماده 
شهنواره فهروش جروز بعد از پايان مهاه مبهارك رمضهان  10تا مبارك رمضان روز قبل از شروع ماه  10صاحبان کاال و خدماتی که  

درصهد بهه  50تها  15بهين  ههاآن اعالم شهدهالعاده کاال و خدمات را داشته باشند)پس از تاييد مراجع ذيصالح( و ميزان تخفيف فوق
رخهوردار ب 30/11/1396تها  در ههر رسهانه درصد با حفظ اضافه پخش هاي هر قهرارداد 40تسهيالت تشويقی از باشد عموم مردم 

 خواهند بود در صورت اتمام بودجه استفاده از ظرفيت تشويقی در طول دوره بالمانع است.
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 یونی:های رادیویی و تلویزجدول نرخ پایه آگهی در شبکه -15ماده 
 باشد.االجرا میهاي راديويی و تلويزيونی الزمايه آگهی براي همه شبکهجدول ذيل به عنوان تعرفه پ

 

 

 17جدول شماره 

 های تلویزیونی قبل و ارقام به هزار ریالتوضیح: تعرفه قیمت پایه آگهی

طبق هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه
 ه

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

1 350 6 3200 11 6800 16 12000 21 18800 26 27300 31 38500 
2 600 7 3800 12 7700 17 13300 22 20500 27 30000 32 41000 
3 1000 8 4500 13 8600 18 14500 23 22100 28 31400 33 43500 
4 1500 9 5200 14 9800 19 15900 24 23500 29 33500 34 46300 
5 2200 10 6000 15 10900 20 17600 25 25500 30 35800 35 49100 

 18جدول شماره 

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

هر  طبقه
 ثانیه

هر  طبقه
 ثانیه

هر  طبقه
 ثانیه

هر  طبقه
 ثانیه

هر  طبقه
 ثانیه

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 

 
 افزایش طبقه هر برنامه: -16ماده 

حجم آن بسته آگهی  از%  90و يا  75، 60چنانچه بر اساس  عرضه و تقاضا ميانگين يک بسته آگهی در نيمه اول هر ماه بيش از 
و  2، 1يد به ترتيب % حجم را اشغال نما 10و  20، 30طبقه افزايش خواهد يافت و همچنين به ترتيب  3و  2، 1باشد به ترتيب 

 طبقه کاهش داده خواهد شد. )منوط به تصميم اداره کل بازرگانی صدا و سيما( 3

 شود. بالغ میل بازرگانی صدا و سيما، طبقه الزم تعيين و ادر موارد خاص بنا به تشخيص و تصويب مدير ک :27*تبصره 
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 جدول ضرایب ماه های سال: -17ماده 
ذيل  ه شرح جدولاهانه بمهايی از سال، داراي مخاطب بيشتري هستند؛ لذا ضرايب با توجه به اينکه برنامه هاي صدا و سيما درماه

 سانس،يلخارجی، تحت  ها اعم از داخلی،شود. اين ضرايب شامل کليه پخشدر نظر گرفته شده است. تا نسبت به جدول پايه اعمال 
 شود.توليد مشترك و... می

 

  19جدول شماره 

 درصد ماه درصد ماه درصد ماه درصد ماه

 %40 دي %35 مهر %35 تير %25 فروردين

 %50 بهمن %35 آبان %35 مرداد %30 ارديبهشت

 %60 اسفند %35 آذر %40 شهريور %40 خرداد

 
 :گهی خارجی، مشترك، تحت لیسانس در رادیو و تلویزیونآضریب محاسبه  -18ماده 

  20جدول شماره 

 ضریب شرح ردیف
 1 شود.کاالي داخلی با نام ايرانی با تعرفه داخلی محاسبه می 1

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

 2/1 ايرانی با نام و نشان تجاري )برند( خارجیکاالي  3
 5/1 کاالي خارجی با نام و نشان تجاري )برند( ايرانی 4
آن در  % فرآيند توليد100شود که کاال و خدمات خارجی )به آن دسته از محصوالت اطالق می 5

 خارج از کشور صورت گرفته باشد.(
9/1 

 
 

ص د )با تشخيواهد بودر صورتی که در يک آگهی دو يا چند کاال معرفی شود ضريب پايه، کاالي با تعرفه باالتر خ :28*تبصره 
 درصد به ضريب کاالي پايه اضافه می شود. 50اداره کل بازرگانی صدا و سيما( و به ازاي هر کاال 

 
 انواع آگهی: -19ماده 

و  ثانيه 15يون گذارد در تلويزکاال و خدماتی را به نمايش می هاي جذابويژگیآگهی کوتاه تبليغاتی که  مستقیم )تیزر(: -الف
گردد )به استثناء محاسبه می ثانيه 10ثانيه و راديو  15شود و کمتر از آن نيز در تلويزيون همان ثانيه تعيين می 10در راديو نيز 
 نشان آگهی(.
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رائه يک امستند داشته و گزارشی از مراحل ساخت و يا توليد و يا ري هايی که ساختابه آگهی گزارش آگهی )رپر تاژ(: -ب
ثانيه  120ش آگهی شود. حداقل زمان گزارآفرينی وجود ندارد گزارش آگهی اطالق میکشد و در آن نقشخدمت را به تصوير می

 باشد. تشخيص ساختار گزارش آگهی با اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سيما است.می
گهی ساير آ گزارش آگهی، در يک بسته آگهی منوط به وجود ظرفيت پخش با در نظر گرفتن اولويت براي پخش :29*تبصره 

 باشد.ها می
ه بوده و فاصله بين دو پخش براي حک آرم برابر اندازه آرم شبک 5/1بايستباشد و اندازه کادر میثانيه می 15 حک آرم: -ج

 باشد.دقيقه می 5حداقل 
تواند در يکی از باشد که میثانيه می 15حداقل  متناسب با زمان هر برنامه حداکثر سه نوبت و براي هر نوبت تماشا:دعوت به  -د

 هاي قبل، ادامه و انتهاي برنامه و يا هر سه موقعيت پخش شود.موقعيت
 د.گردحاسبه میثانيه م 15ثانيه و کمتر از آن نيز  20ثانيه و حداکثر  15حداقل  زیرنویس: -ه
صوب مبا موسيقی  نشان بازرگانی توأم همراه آرم و نمايش نام و نشان تجاري و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، نشان آگهی: -و

ک از نه از هر يورت روزاثانيه ابتدا يا انتهاي هر بسته آگهی به تشخيص اداره کل بازرگانی سازمان صدا و سيما، به ص 6شده در 
 شود.هاي سيما پخش میشبکه

 شد. باهاي شبکه تعيين شده میارسال سفارش به منزله پخش در ابتدا يا انتهاي کليه بسته آگهی :30*تبصره 
 

 آگهی فروش مستقیم کاال:-ز

 21 جدول شماره                                                                

 

 

 

 

 
 ها براساس نرخ تيزر محاسبه خواهد شد.قيمت آگهی-1
 باشد.روز می 30براي  اعتبار هر شناسه تنها-2
ح همان در يک دوره مجوز پخش داشته و در صورت تمايل صاحب آگهی به پخش با زمان کمتر مجاز به اصال هر شناسه فقط-3

 بايست اقدام به تهيه تيزر کوتاه جديد نمايد.شناسه نبوده و می
 باشد.هاي ماهانه خود نمیاحب آگهی مجاز به استفاده از صداپيشگان و هنرپيشگان تکراري در شناسهص-4
 

  

 تعداد پخش هر شبکه حداکثر زمان آگهی )ثانیه( تعداد نوبت پخش در ماه
150 120 6 
200 75 10 
300 45 20 
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 نرخ انواع آگهی: -20ماده 
 % نرخ طبقه همان برنامه.70معادل  گزارش آگهی: -الف
 % نرخ طبقه همان برنامه25معادل  حک آرم: -ب
 % نرخ طبقه همان برنامه80برابر قبل و بعد معادل  2عادل مبرابر و بين  2نرخ دعوت به تماشا قبل معادل  دعوت به تماشا: -ج

 شود.محاسبه می
 .خواهد شد باشند. در زمان اعالم طبقه هر برنامه ورزشی اعالمهاي ورزشی مشمول اين بند نمیبرنامه :31*تبصره 

 نرخ زيرنويس معادل )قبل( نرخ طبقه همان برنامه. زیرنویس: -د
 باشد.ل میخ آگهی بين برنامه راديويی معادل قبدر تلويزيون و نر معادل دو برابر نرخ طبقه همان برنامهبین برنامه: -ه
ها در بکهه شم و کليشبکه هاي اول و سومعادل  تلويزيونینشان آگهی متناسب با سقف طبقات قرارداد از محل قراردادهاي  -و

 خ همان برنامه محاسبهدرصد نر75برابر می باشد. شبکه هاي دوم، نسيم و خبر  5/1اعياد و مناسبتهاي خاص و يک روز قبل از آن 
، ورزش، ند، آموزشدرصد نرخ همان برنامه محاسبه می شود. شبکه هاي مست 40هاي پويا، نمايش، پنج و آي فيلم همی شود. شبک
 اعالم زشی متعاقباً اي ورود. نرخ آرم آگهی مربوط به رخدادهدرصد نرخ همان برنامه محاسبه می ش 20و جام جم  HDچهارم، تهران

 خواهد شد.
 از برنامه بعدي نباشد.( شود. )مشروط بر آنکه قبل% قبل همان برنامه محاسبه می80نرخ آگهی بعد معادل  بعد: -ز

 ي قرعه کشی و برندگان هر دوره طبق جدول ذيل محاسبه خواهد شد.آگهی اعالم هدايا -ك
 

 22جدول شماره 

 ضرایب کشیهدایای قرعه نوع کاال ردیف
 1 محصوالت کاال و خدمات خود شرکت ايرانی )داخلی( 1

 1 ريال و مسکوکات و طال ايرانی )داخلی( 2

 1/1 کاالي ايرانی غير محصول خود صاحب آگهی ايرانی )داخلی( 3
 2/1 کاالي ايرانی تحت ليسانس ايرانی )داخلی( 4
 9/1 کاالي خارجی ايرانی )داخلی( 5
 2/1 محصوالت و کاال و خدمات خود شرکت تحت ليسانس 6
 2/1 ريال و مسکوکات طال تحت ليسانس 7
 3/1 کاالي غير محصول خود صاحب آگهی تحت ليسانس 8
 2/1 کاالي ايرانی تحت ليسانس 9

 9/1 کاالي خارجی تحت ليسانس 10

 

گهی نند نرخ آککشی خود را از محصوالت، کاال و خدمات خود تعيين صاحبان کاال و خدماتی که هداياي قرعه :33*تبصره 
 اشد.ببوطه میکشی فقط مختص کاال و يا خدمات گروه مرها هداياي قرعهمربوطه مشمول اين بند نخواهد بود. در هلدينگ

 کشی خودرو باشد به شرح جدول ذيل خواهد بود:هداياي قرعهدر صورتی که 
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 23جدول شماره 

 ضرایب کشیهدایای قرعه ردیف
 2/1 خودرو ايرانی 1
 8/1 خودرو تحت ليسانس 2
 5/2 خودرو خارجی 3

 

 محاسبه خواهد شد. 9/1کشی هواپيما و يا سفرهاي خارجی باشد با ضريب در صورتی که هداياي قرعه

ط و ضواب ايطصاحبان کاال و خدماتی که متقاضی قرعه کشی می باشند ملزم به دريافت، تکميل و قبول شر: 34 تبصره* 
 می باشند.کل بازرگانی ادارهکشی قرعه

 

 های بازرگانی:ارتقاء سطح مهندسی پیام در آگهی –21ماده 
 آگهی هاي تبليغاتی:گی و آموزش در به منظور ارتقاء کيفی و مهندسی پيام در حوزه هاي فرهن

ذيرش شوند پثانيه در طبقات ب و ج  60هايی که داراي ساختاري داستانی باشد مشروط بر اينکه حداکثر با زمان آگهی -1
 شود.ثانيه محسوب می 60ثانيه محاسبه خواهد شد در طبقات الف همان  40

مت قاي سطح ساليا ارت و، تحکيم بنياد خانواده صاحبان کاال و خدماتی که در آگهی هاي تبليغاتی خود احترام به والدين  -2
هاي ند، آگهیثانيه نباشد و در طبقات ب و ج پذيرش شو 30هاي آنان کمتر از جامعه می پردازند. مشروط بر آنکه آگهی

ايگان به شناسه ثانيه آگهی ر 20ثانيه  60ثانيه کمتر محاسبه خواهد شد در غير اينصورت مشروط به رعايت  5آنها 
 هی تعلق می گيرد.آگ

مشروط به  هاي تبليغاتی خود توجه به محيط زيست را تبليغ نمايند،محيط زيست: صاحبان کاال و خدماتی که در آگهی -3
 گيرد.ثانيه رايگان به شناسه آگهی تعلق می 20ثانيه،  60پذيرش در طبقات ب و ج با رعايت 

 يت امشروط بر رع تياري مانند عمر و... را تبليغ نمايند،بيمه ها: در صورتيکه هر يک از شناسه آگهی بيمه هاي اخ -4
 ثانيه کمتر محاسبه خواهد شد. 20ثانيه، شناسه آگهی مربوطه  60

 ايند، مشروطهاي تبليغاتی خود چراغ سالمت مصوب سازمان غذا و دارو را تبليغ نمصاحبان کاال و خدماتی که در آگهی -5
 گيرد.ه شناسه آگهی مربوطه تعلق میثانيه آگهی رايگان ب 5ثانيه نباشد،  40آنها کمتر از  بر آنکه کد شناسه آگهی

توانند استفاده هاي آگهی فقط از يک بند ماده فوق میهر يک از صاحبان کاال و خدمات در هر يک از کد شناسه  :32* تبصره 
 نمايند.

  

21



22 
 

 موقعیت آگهی در بسته: -22ماده 
تعيين  صدا و سيما کل بازرگانیهاي ورزشی درصد افزايش موقعيت آگهی با توجه به زمان پخش توسط اداره در برنامه -الف
 شود.می

 

 23جدول شماره 

 

 
 شود.ها از هر صاحب آگهی يک آگهی پذيرش میدر صورت تراکم آگهی در بسته -ب
 شود.هاي آگهی صرفًا يک آگهی پذيرش میاز هر شناسه آگهی در صورت تکميل بودن ظرفيت در بسته-ج

 

 
 

 زمان سفارش آگهی: -23ماده 
خش )به جز ايام پدو روز قبل از  18تا ساعت زمان )آنالين( تحت وب ارسال سفارشات به صورت پذيرش بر خط و هم -الف

 گيرد.تعطيل( توسط شرکت همکار صورت می
-مستثنا می ضابطه فوق شود ازهاي ويژه که جداگانه اعالم میهاي آگهی جديدي که به واسطه مسابقات ورزشی و برنامهبسته -ب

 باشد.
 شود.يرفته نمیته آگهی پذهاي تلويزيونی و راديويی خارج از بسسفارش آگهی -ج

 

 

ر يک بسته رش و پخش دها و فروش اوراق مشارکت و اوراق قرضه از اولويت پذيدار مانند نمايشگاههاي زمانآگهی :35*تبصره 
 شوند. )در شرايط مساوي(آگهی برخوردار می

رچم انند) پيندماز المان هاي تصويري خاصی استفاده نما در کليه گروه هادر تيزرهاي خود در صورتيکه صاحبان کاال و خدمات -
 هد شد.نرخ تيزر به نرخ آخرين يا اولين باکس محاسبه خوا ن در داخل باکس ميسور نباشدو......(و امکان درج آ

 

 :)شامل قراردادهاو ظرفیت تشویقی( آگهی هاحذف و جابجایی  -24ماده 
 شود.روز کاري قبل از پخش مشمول جريمه نمی 4حذف آگهی تا  -الف
 شود.% جريمه می10روز کاري قبل از پخش مشمول  3حذف آگهی تا  -ب
 شود.% جريمه می15روز کاري قبل از پخش مشمول  2حذف آگهی تا  -ج
جريمه  %30رگانی و با تاييد مدير کل بازباشد. در موارد خاص با پذير نمیحذف آگهی تا يک روز کاري قبل از پخش امکان -د

 شود.انجام می
 شود(هر اقدام میظ 12باشد. )روزهاي پنجشنبه تا ساعت پذير میاز پخش امکان اداريساعت  48جابجايی آگهی فقط تا  -ه

 

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

 30 25 20 15 15 20 25 30 درصد افزايش
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 شود امکان حذف ندارد.هايی که جابجا میآگهی :36*تبصره 
 

عادل صورتحساب م هاي مختلف داده شود اگر سفارش در طبقه باالتر پخش شودشبکههاي در صورتی که تغييري در برنامه -و
و  واهد شدختر پخش شود معادل طبقه پخش شده صورتحساب صادر طبقه سفارش اوليه صادر خواهد شد اگر در طبقات پايين

 شود.محاسبه می الزم به ذکر است در صورت تغيير ساعت پخش برنامه، آگهی با همان طبقه سفارش داده شده
ن و اي قبل، بيهشات بستهاي )سريال، فيلم و طنز و...( تکرار برنامه مذکور پخش شود سفاردر صورتی که به جاي پخش برنامه -ز

 شود.% نرخ همان طبقه محاسبه می40بعد با کاهش 
 

 
 :قطع آگهی -25ماده 

 صاحب آگهی الم مکتوب بهباشد. همچنين اعپذير میما امکانقطع آگهی با صدور دستور کتبی مدير کل بازرگانی صدا و سي -الف
شور، قطع ج از کيا شرکت همکار حسب مورد به جز بند ذيل ضروري است. با توجه به حساسيت ويژه رسانه ملی در داخل و خار

نه وع حق هرگون موضاي آگهی در هر زمان از اختيارات مطلق اداره کل بازرگانی بوده و صاحب آگهی و شرکت همکار با آگاهی از
 اند.ادعا و اعتراض بعدي را در اين خصوص از خود سلب و ساقط نموده

ست اانی مختار ه کل بازرگهاي مقرر خودداري نمايند، ادارکه صاحبان کاال و خدمات از انجام تعهدات خود در زماندر صورتی -ب
بط مبادي ذير از طريق وصول مطالبات خود با اجراي تعديالت الزمهاي تبليغاتی اقدام نمايد و نسبت به نسبت به عدم پخش آگهی

 اقدامات الزم را مبذول نمايد.
 نع است.در صورتی که قطع آگهی ناشی از بدهی اشخاص باشد پس از وصول مطالبات معوقه پخش مجدد آگهی بالما -ج
به آن  انی نسبتدر صورتی که صاحبان کاال و خدمات ممنوعيت پخش حقوقی و يا قانونی داشته باشند، اداره کل بازرگ -د

 گيري خواهد نمود.تصميم
 

 حساب:صورت –26ماده 
هايی قراردادز اگردد، در خصوص آن دسته هاي پخش شده به صورت هفتگی تهيه و به صاحبان آگهی ارائه میحساب آگهیصورت
هد خواقراريز نت همکار شود، جهت اطالع و پيگيري الزم به منظور وصول به موقع، در اختيار شرکصورت سه جانبه منعقد میکه به

 گرفت.
 

 تعدیل: -27ماده 
فزايش اقرارداد دت ها مهدر صورت عدم پخش کامل تا پايان زمان قرارداد در هر نوع قرارداد راديويی يا تلويزيونی در تمامی گرو

و  يا ساالنه ماهانه يابد و با کسر امتياز اضافه پخش متناسب با بودجه هزينه شده از زمان پخش، درصد اضافه پخش بودجهنمی
 شود.یمی صادر هاي تشويقی احتمالی به نسبت ميزان پخش تعديل و مفاصا حساب نهايافزايش بودجه و حضور مستمر و ظرفيت

 

 
 :قراردادفسخ  -28ماده 

ر امتيازات داد، با کسه قراردر صورت فسخ قرارداد، با اعالم کتبی صاحب آگهی و تاييد اداره کل بازرگانی با توجه به مدت باقيماند
 اقدام خواهد شد.( 27براساس جدول ضوابط و طبق ماده )قرارداد متناسب با مبلغ پخش، 
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 کارمزد: -29ماده 
بل قاشند و از بد اسالمی میهاي تبليغاتی همکار که داراي مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاها و کانونکارمزد به شرکت -الف

 گيرد.ق میده باشند تعلبازرگانی را پذيرفته و قرارداد همکاري سال جاري را منعقد و مبادله نموکل ادارهضوابط و مقررات 
درصهد 20هاي يک و دو درصد و در راديو براي گروه17درصد و براي گرو سه 15هاي يک و دو در تلويزيون براي گروهکارمزد  -ب

 ماليات و...( پرداخت خواهد شد. –درصد پس از کسر کسورات قانونی )مانند بيمه 22و براي گروه سه 
انهد گرفته 6اده طبهق بنهد ب مه لهسااز حضور اولين بار يکبه شرکتها و کانونهاي تبليغاتی همکار که صاحبان آگهی آنها امتي –ج 
انهد گرفته 6درصد و حضور اولين بار پنج ساله طبق بند ب ماده 3اند گرفته 6درصد و حضور اولين بار سه ساله طبق بند ب ماده 2
 ت خواهد شد.ماليات و...( پرداخ –پس از کسر کسورات قانونی )مانند بيمه   28درصد عالوه بر بند ب ماده 4

در صورت  ه اندافزايش بودجه داشت 3و  2در گروه  که صاحبان آگهیهمکار  و کانونهاي تبليغاتی هابه شرکت :37*تبصره
و ارمزد ک% 3درصدي بودجه نسبت به سال گذشته  100در صورت افزايش % 2دي بودجه نسبت به سال گذشته درص 50افزايش 

ر شده پس از کسر ذک عالوه بر کارمزد بند )ب(% کارمزد 4درصدي و باالتر  بودجه نسبت به سال گذشته  200در صورت افزايش 
 .گرددکسورات قانونی )بيمه، ماليات( پرداخت می

گونه پخش هيچ در قراردادهاي دو طرفه که صاحبان آگهی بدون معرفی شرکت همکار اقدام به پخش آگهی نمايند پس از -د
 گيرد.ها تعلق نمیتسهيم و کارمزدي به آن

 نحوه محاسبه کارمزد براساس کمترين مقدار از ميزان پخش و يا وصولی، خواهد بود. -ه
ار شرکت منظور و فقط از % کارمزد به حساب بستانک100چنانچه تاريخ اعتبار مجوز وزارت ارشاد اسالمی شرکت به اتمام برسد  -و

انده کارمزد پس از ارائه شود و باقيمماه پرداخت می 6% کارمزد متعلقه تا 50ه مکتوب از وزرات ارشاد اسالمی تاريخ صدور تائيدي
 مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پرداخت خواهد.

 
نون اساسنامه و قا 22باشد که به استناد ماده تبصره می 37ماده و  29این مجموعه ضوابط شامل 

تاریخ  3019/1100های شماره نامهیمای جمهوری اسالمی ایران و آییناداره سازمان صدا و س
تنظیم و به تصویب ریاست محترم سازمان  5/5/1383تاریخ  1240/3185/2300و  1/4/1383

 رسیده است.
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