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مقدمه:
مجموعه ضوابط و مقررات جذب و پذيرش تبلیغات بازرگانی سال  1401در راستای سیاستهای اصل  44و
سیاستهای اقتصاد مقاومتی براساس برآورد ظرفیتهای پیشبینی شده و با هدف حمايت حداکثری از کار و سرمايه
ايرانی برگرفته از رويکردهای زير ،تهیه و تدوين شده است:
 تأمین رشد پويا و بهبود شاخصهای اقتصاد مقاومتی حمايت از کارآفرينان و به حداکثر رساندن مشارکت واحدهای تولیدی و خدماتی در اقتصاد کشور حمايت از تولیدکنندگان ،صادرکنندگان محصوالت و خدمات ايرانی حمايت از مخترعین و فعاالن دانشبنیان ايجاد رقابت سالم در حوزههای تولیدی کشور توجه جدی به اصالح الگوهای مصرف کاالهای داخلی کمک به ارتقاء سطح فرهنگی و آموزشی در بخشهای سالمت ،محیط زيست و .... کمک به تحکیم بنیان خانواده  ،ترويج آموزه های دينی و ترويج سبک زندگی ايرانی اسالمی کمک به ارتقاء سطح استانداردهای کاال و خدمات ايرانی در مقايسه با ساير تولیدات مشابه اهتمام جدی به ويژند ايرانی و حمايت الزم در اين بخش به منظور حضور مستمر ويژندهای ايرانی که اثرات اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی دارند
 حمايت از تولید داخلی و اشتغال پايدار بهمنظور معرفی هرچه بیشتر محصوالت ايرانی -ارتقاء سطح فرهنگی پیام

اداره کل بازرگانی
سازمان صدا وسیما
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تعاریف
ماده  -1تبلیغات بازرگانی:
معرفی کاال و خدمات با هدف تجاری که از طريق طراحی ،آماده سازی ،تولید و پخش در شبکههای راديويی و
تلويزيونی و يا رسانههای مجازی متعلق به سازمان صدا و سیما ،با هدف اطالع رسانی به مخاطبان و با استفاده از
عناصری مانند :صدا ،تصوير ،موسیقی ،نور ،رنگ و جلوههای ويژه که موجب آگاهی ،ايجاد عالقه و يا وفاداری در افکار
مخاطبین شده و نتايج آن موجب معرفی و يا ارتقاء ويژند ،فروش و يا افزايش فروش کاال و خدمات صاحبان آگهی
شود.
ماده  -2صاحب آگهی:
اشخاص حقیقی يا حقوقی (اعم از دولتی يا خصوصی) که به منظور معرفی کاال و محصول يا خدمات خود ،ضمن
پذيرش اصول و ضوابط ادارهکل بازرگانی ،اقدام به سفارش و پخش آگهی از شبکههای راديويی و تلويزيونی صداوسیمای
جمهوری اسالمی ايران مینمايند.
 :2-1گروهبندی صاحبان آگهی:
گروه اول :اپراتورهای تلفن همراه
گروه دوم :بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه
گروه سوم :به استثنای گروه يک و دو که به تفصیل در ماده  22طبقهبندی گروه سومِ صاحبان آگهی درج شده است.
هلدینگ گروه اقتصادی برای گروه سوم:
 درخصوص آن دسته از اشخاص حقوقی و صاحبان کاال و خدماتی که سهامدارانِ مجموعه گروهها هستند و مطابققانون تجارت بیش از 50درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به گروه اصلی (مرکزی) و در ثبت شرکتها به ثبت
رسیده است ،جـدول بودجه ماهانه به کل گروه تعلق میگیرد ،لیکن از آنجا که ساير ظرفیتهای تولیدی هرگروه
مانند بخشهای صنايع دستی و فرش دست باف ،محصوالت کشاورزی و دامی تولید داخل ،صنعت و خدمات
گردشگری و رفاهی و  ...براساس جدول هدفمندی و ساير بندها تعیین میگردد ،مبنای تسهیم جدول ،سقف
بودجه هرگروه خواهد بود.
 آن دسته از صاحبان کاال و خدماتی که هلدينگ نیستند ولی محصوالت يا خدمات متنوعی دارند ،میتوانندبراساس میزان بودجه ارائه شده برای هر يک از گروه محصوالت خود ،از بقیه ظرفیتهای تولیدی و ساير بندها
استفاده کنند.
ويژند= نام و نشان تجاری (برند) بر اساس مصوبه فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تبصره :1در صورتیکه گروه مذکور در سالهای بعد ،از مجموعه هلدينگ خارج شود ،مبنای محاسبه بودجه ماهانه
میزان اعتبار اولیه گروه در سال قبل بوده و مالک افزايش بودجه ،سقف گروه هلدينگ است.
ماده -3شرکت همکار و تعهدات:
شرکتها و کانونهای تبلیغاتی که دارای مجوز رسمیِ تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشند ،ضمن قبول
ضوابط و مقررات ادارهکل بازرگانی سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ،اقدام به عقد قرارداد همکاری به صورت دو
طرفه(اداره کل بازرگانی و شرکت ياکانون تبلیغاتی)مینمايند.
الف-تهیه و تنظیم تبلیغات بازرگانی :برنامهريزی و مديريتِ تهیه و تنظیم تبلیغ و همچنین تحقیق و بررسی درخصوص
نتايج تبلیغات بازرگانی انجام شده و اثرات آن ،اصالح و تکمیل برنامههای تبلیغاتی برای تکرار در دورههای بعد.
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ب -مشاوره در تبلیغات بازرگانی  :ارائه مشاوره به صاحبان کاالها و خدمات در زمینه بازاريابی با مقدماتی مانند شناخت
کاال و مشتريان آنها ،مخاطبان تبلیغ ،انتخاب شیوهها و رسانههای مناسب و تعیین بودجه تبلیغاتی مورد نیاز.
ج -اجرای تبلیغات بازرگانی  :اجرا و نظارت بر اجرای برنامه تبلیغاتی ،روابط عمومی و انجام ساير خدمات الزم برای
معرفی و فروش کاال يا خدمات.
د -هر شرکت همکار که برای صاحب آگهی درخواست عقد قرارداد مینمايد ،بايد از صاحب آگهی برای سال 1401
معرفینامه ارائه نمايد( .در صورت عدم قید مدت زمان اعتبار از سوی صاحب آگهی ،اعتبار معرفینامه يک ماه
خواهد بود)
ح -هیچگونه وکالت برای نقل و انتقال يا واگذاری امتیاز کانون مورد قبول نیست؛ در صورت لزوم مجوز بايد از طريق
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی واگذار شود.
و -هرنوع همکاری برای جذب مشتری در شبکههای معاند ماهوارهای (اعم از طراحی کمپین تبلیغاتی ،تأمین يا تسريع
در روند يا فرآيند انتشار در اين شبکهها يا ايجاد تسهیالت برای آنها) توسط شرکت و يا کانون تبلیغاتی و اعضاء
هیئت مديره شرکتها ممنوع بوده و موجب فسخ يک طرفه قرارداد خواهد شد .
ز -شرکتهای تبلیغاتی که سال گذشته قرارداد همکاری داشته اما از صداوسیما آگهی پخش ننمودهاند و يا حضور
نداشتهاند ،در سال جديد پس از معرفی صاحب آگهی میتوانند همزمان با قرارداد پخش ،قرارداد همکاری نیز
منعقد نمايند.
ك -با توجه به تعدد زير مجموعههای تعیین شده برای گروه سوم صاحبان کاال و خدمات و لزوم ثبت مکانیزه طبقه
انتخابی که از نظر مالی ،محتوايی و موضوعی کمک شايانی به آنها خواهد کرد ،تمام کانونها و شرکتهای
تبلیغاتی موظف هستند نسبت به انتخاب دقیق زير مجموعههای هرطبقه اقدام نمايند تا دقیقا و کامالً با محصول
يا خدمت مورد تبلیغ منطبق باشد.
اداره کل بازرگانی صرفاً طبقه و زير مجموعه انتخابی را تايید خواهد کرد و هیچ گونه مسئولیتی در قبال هرگونه
اشتباه احتمالی در اين انتخاب نخواهد داشت.
ماده -4تعریف قرارداد و شرایط آن:
قرارداد پخش آگهی ،تعهدی است کتبی ،که طبق تعرفههای مصوب به صورت دوطرفه (ادارهکل بازرگانی و صاحب
آگهی) يا سه طرفه (ادارهکل بازرگانی ،صاحب آگهی و شرکت ويا کانون تبلیغاتی( تنظیم و پس از امضاء و اخذ مدارک،
معتبر و نافذ خواهد بود.
الف -صاحبان آگهی زمانی مجاز به انعقاد قرارداد هستند که ضوابط و مقررات پخش آگهی بازرگانی سازمان صداوسیمای
جمهوری اسالمی ايران را پذيرفته باشند.
ب  -تمام قراردادها طبق نمونههايی که از قبل توسط ادارهکل امور حقوقی تهیه شده ،منعقد و مبادله میشوند.
ج  -هر قرارداد بنام يک صاحب آگهی که طبق مدارک رسمی نام تجاری و نمايندگی رسمی يا مالکیت آن را داشته
باشد ،منعقد خواهد شد و از پذيرش قراردادهای ائتالف چند صاحب آگهی خودداری میشود.
د  -در صورتی که صاحبان کاال و خدمات برابر تشخیص ادارهکل بازرگانی در زمانهای مقرر از انجام تعهدات خود
خودداری نمايند ،ادارهکل مزبور نیز از پخش آگهیهای تبلیغاتی آنها ممانعت نموده و نسبت به وصول مطالبات
خود با اجرای تعديالت الزم از طريق مبادی ذيربط اقدام خواهد کرد.
هـ  -قرارداد بايد توسط مقام تشخیص و صاحبان امضای مجاز و ذیسمت موضوع بند 2-1از ماده 2ضوابط حاضر امضاء
شده باشد و برای اشخاص حقوقیِ عمومی و خصوصی ،و حقیقی حسب مورد ارائه تصويری از اساسنامه و آخرين
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روزنامه رسمی ،ثبت نام تجاری ،پروانه بهره برداری و يا مجوز فعالیت مربوطه که در آن صاحبان امضای مجاز
معرفی شدهاند الزامی است.
و  -در قراردادهای دوطرفه صاحب آگهی میتواند شرکت همکار يا شرکتهای همکار خود را متعاقباً و قبل از پخش
معرفی نمايد.
تبصره :2تغییر شرکت همکار در قراردادهای سه طرفه با ارائه تسويه حساب از شرکت همکار قبلی ،حداکثر ظرف مدت
15روز از تاريخ اعالم به ادارهکل بازرگانی انجام خواهد شد .قبول پخش از شرکت همکار جديد بالفاصله صورت میپذيرد
و در صورت اعتراضِ شرکتِ همکار قبلی ،برای تعیین تکلیف کارمزد باقی مانده و اقدامات اجرايی ،ادارهکل بازرگانی به
عنوان حکم و داور مرضیالطرفین به مسئله رسیدگی خواهد کرد و نظر ادارهکل بازرگانی قطعی و الزماالجراست.
تبصره :3درصورت اجرای تبصره  2تمام تعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره  :4طبق مصوبات شورای عالی استاندارد ،تمام صاحبان کاال و خدماتی که محصوالت آنها طبق اين مصوبات
مشمول اخذ مجوز استاندارد از سازمان ملی استاندارد ايران است ،الزم است قبل از دريافت شناسه پخش
آگهی نسبت به اخذ اين مجوز و ارائه آن اقدام نمايند.
تبصره  :5پیگیری اخذ شناسه آگهی بازرگانی برای آگهیهای تجاری ساخته شده برعهده صاحب آگهی و شرکتها و
کانونهای تبلیغاتی است و ادارهکل بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمــهوری اســالمی ايران دراين خصوص هیچ
مسؤلیتی ندارد و مسؤلیت عدم موفقیت دراخذ شناسه که موجب ابطال قرارداد میگردد ،تماماً برعهده صاحب آگهی
و شرکت وکانونهای تبلیغاتی خواهد بود.
ماده  -5انواع قراردادها:
 -5-1قراردادهای تلویزیونی و رادیویی:
*در سال جاری به منظور حمايت هرچه بیشتر از صاحبان کاال و خدمات و استفاده حداکثری از ظرفیت ضرايب بودجه
ماهانه/ساالنه ،قراردادها در يک نوع متمرکز میشود .انواع آگهیهای راديويی و تلويزيونی در تمامی شبکههای راديويی،
تلويزيونی و ملیِ استانی و برونمرزیِ متعلق به رسانه ملی (متناسب با گويش و زبان هر شبکه) قابل پخش است.
*درخصوص آگهیهایِ ملیِ استانی ضرايب تشويقی مندرج در ضوابط و مقررات پذيرش و پخش آگهیهای راديويی و
تلويزيونی قابل احتساب خواهد بود.
 -5-2قرارداد مشارکتی:
با تفاهم شبکه مورد نظر بین صاحبان کاال و خدماتی که يکی از قراردادهای فوقالذکر را داشته و قصد مشارکت
بهعنوان حامی مالی برنامههای راديويی و تلويزيونی را داشته باشند ،منعقد خواهد شد.
فصل اول :هدف و تعاريف
فصل دوم:

پذيرش و جذب وارزشگذاري

فصل سوم:

نرخگذاري و انعقاد قرارداد

فصل چهارم :توليد و پخش و نظارت
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فصل اول :هدف و تعاريف
ماده  -1هدف  :اين آئیننامه با رعايت قوانین و مقررات سازمان و با هدف بهرهمندی از منابع خارج از سازمان برای
تأمین يا جبران بخشی از هزينههای تولید و پخش برنامههای صداوسیما مبتنی بر اصول ذيل تدوين شده است.
-1پذيرش ،تولید و پخش برنامههای مشارکتی با حفظ اعتبار فرهنگی و معنوی رسانه ملی و حفظِ حقوق مخاطبان با
استفاده از ظرفیتهای طرف مشارکت؛
 -2تنوعبخشی به جذب منابع خارج از سازمان با اهتمام به اهداف و موضوعات محتوايی با رعايت اصل حفظ درآمد
آگهیهای بازرگانی سازمان.

ماده  -2تعاريف و مفاهيم مورد استفاده در اين آئيننامه:
 -1سازمان :منظور سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ايران است.
 -2برنامه :شامل همه بسترهای انتشار صدا و تصوير و فضای مجازی پیام ،متعلق به سازمان صداوسیما اعم از برنامههای
راديويی و تلويزيونی ؛
 -3برنامه مشارکتی :آن دسته از برنامههايی که تمام يا بخشی از منابع آن توسط طرف مشارکت تامین میشود؛
انواع برنامههای مشارکتی عبارتند از:
 -3-1برنامه مشارکتی فرهنگی :آن دسته از برنامههای مشارکتی که در راستای سیاست و ماموريتهای مشترک
سازمان و طرف مشارکت در محورهای فرهنگسازی ،آگاهیبخشی و اطالعرسانی ،به ويژه در بخشهـای اقتصاد
مقاومتی و مقابله با آسیبهای اجتماعی و فرهنگی تولید و پخش میشوند.
 -3-2تبلیغات میانبرنامهای :آن دسته از برنامههايی که با استفاده از فضاهای مجاز تبلیغات درون برنامهای موضوع
(ماده  )17به صورت ضمنی و تلويحی و بدون تحتالشعاع قراردادن ساختار و هدف کلی برنامه به معرفی و تبلیغ کاال و
خدمات میپردازند و تبلیغ ارائه شده بخشی از برنامه اصلی را شامل شود .نحوه محاسبه تبلیغات درون برنامهای براساس
ضوابط و مقررات پذيرش و پخش آگهیهای راديويی و تلويزيونی ادارهکل بازرگانی است.
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تبصره :1پخش آگهی بازرگانی (تیزر ،تقديم برنامه {دعوت به تماشا} ،نشانآگهی ،گزارش آگهی (رپرتاژ) ،زيرنويس و
حک آرم غیر مرتبط با برنامه) در قالب برنامههای مشارکتی ممنوع است و انحصاراً توسط ادارهکل بازرگانی و منطبق با
ضوابط ذيربط آن ادارهکل انجام میشود.
 -4طرف مشارکت :اشخاص حقیقی يا حقوقی (اعم از دولتی و غیردولتی ،تولیدکنندگان يا عرضه کنندگان کاال
وخدمات) که با اهداف فرهنگی ،آموزشی و اطالعرسانی در تأمین تمام يا بخشی از منابع برنامه ،مشارکت میکنند.
 -5تایتل  :هر نوشته ای که در پايین تصوير موجود در صفحه نمايشگر به صورت ثابت ظاهر شود ( اعم از تاريخ ،
زمان  ،مکان  ،عنوان  ،سمت اشخاص و ساير اطالعات مربوط به طرف مشارکت ) تايتل گفته می شود  .اندازه و ارتفاع
تايتل از پايین صفحه نمايش ( با توجه به ابعاد استاندارد صفحه نمايش ( )1980*1080يک دهم اندازه صفحه نمايشگر
( حداکثر  165پیکسل ) و مدت زمان تايتل حداکثر شش ثانیه است .
 -6گروههای طرف مشارکت:
گروه  -1وزارتخانه ها و کلیه سازمان هايی که در قانون اساسی نام برده شده است  ( .درحکم موسسات دولتی )
گروه  -2شرکت های دولتی  ،موسسات دولتی و موسسات  /نهادهای عمومی غیر دولتی ( مانند شهرداری ها )
گروه  – 3موسسات  ،شرکت ها و بنگاه های بخش خصوصی و تعاونی
گروه  – 4سازمانهای مردم نهاد ( ،) NGOسازمان های متولی امور فرهنگی  ،عام المنفعه و امور خیريه  ،موسسات
فرهنگی تولید کننده فیلم های سینمايی ( با تائید کمیته سینمايی )  ،ناشران و موسسات و نويسندگان و مولفان آثار
مکتوب و کتاب
تبصره :2برنامه های موضوع بند چ ماده  37قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از شمول اين آيین نامه
مستثنی هستند .
تبصره :3فعالیت اپراتورهای تلفن (ثابت و همراه) ،بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ،صندوقهای قرضالحسنه و
اعتباری و خدمات ارزش افزوده در قالب برنامههای مشارکتی و تبلیغات درون برنـامهای ممنـوع است و مـوارد استثناء
بـا تشخیص و تائید کتبی ادارهکل بازرگانی ابالغ میشود.
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تبصره  :4از آنجا که استمرار و تکرار ،ذات تبلیغات است و جزء اهداف برنامههای مشارکتی و تبلیغات درون برنامهای
نیست ،ادارهکل بازرگانی موظف است به منظور جلوگیری از پخش تبلیغات در قالب برنامههای مشارکتی و تبلیغات
درون برنامهای ،در زمان تصويب طرح و برنامههای پیشنهادیِ کلیه شرکتها ،کنترلها و پیشبینیهای الزم را
بهعمل آورد.
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 -7حوزه مشارکت پذیر :تمام شبکههای راديويی و تلويزيونی ،سايتها ،رسانههای سازمانی ،مراکز استان و ساير
واحدهايی که نسبت به طراحی ،جذب ،تولید و پخش برنامههای مشارکتی اقدام میکنند.
-8کمیته جذب برنامههای مشارکتی و تبلیغات درونبرنامهای :کمیتهای متشکل از نمايندگان حوزه مشارکت
پذير (موضوع ماده  ،)4برای بررسی طرحهای پیشنهادی برنامههای مشارکتی که در حوزه مشـارکتپذير تشکیل
میشـود و از اين پس در ايـن آئیننـامه به اختصـار "کمیته جذب"نامیده میشود.
-9کمیته تشخیص برنامههای مشارکتی :کمیتهای متشکل از نمايندگان حوزههای مشارکتپذير(موضوع ماده،)6
برای بررسی و تائید يا رد طرحهای پیشنهادی در کمیته جذب که از اين پس در اين آئیننامه به اختصار "کمیته
تشخیص" نامیده میشود.
 -10کمیته ارزشگذاری برنامههای مشارکتی و تبلیغات درونبرنامهای :کمیتهای است با ترکیب اعضای مندرج
در ماده  ، 8برای ارزشگذاری و تصويب طرحهای پیشنهادی برنامههای مشارکتی ،که از اين پس در اين آئین نامه
به اختصار "کمیته ارزشگذاری" نامیده میشود.
 -11آورنده طرح /بازاریاب  :ا شــخاص حقیقی يا حقوقی که از ابتدا تا ح صــول نتیجه نهايی (ارائه ايده ،پی شــنهاد
طرح ،ت صــويب طرح ،جذب اعتبار از طرف م شــارکت ،عقد قرارداد ،تولید و پخش برنامه ،ت ســويه ح ســاب کامل) در
بازاريابی موضوعِ مشارکت حضور فعال داشته و به صورت مکتوب توسط طرف مشارکت معرفی میشود.
 -12سـامانه برنامه های م شـارکتی :منظور« سـامانه جامع و يکپارچه الکترونیکی برنامههای م شـارکتی و تبلیغات درون
برنامه ای سـازمان ا سـت که تمامی فرآيندهای مرتبط با تولید و پخش برنامه های م شـارکتی و تبلیغات درون برنامه
ای در آن ثبت و مديريت می شود و در اين آيین نامه به اختصار سامانه برنامه های مشارکتی نامیده می شود .
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 -13انواع قرارداد برنامه های مشارکتی:
 -13-1قرارداد مشارکت در تولید برنامه ( با رعایت بند  : )3-1قراردادی است که طرف مشارکت تأمین تمام
يا بخشی از هزينه تولید برنامه را تعهد میکند.
 -13-2قرارداد مشارکت در پخش برنامه ( با رعایت بند  :)3-1قراردادی است که طرف مشارکت ،در تامین
تمام يا بخشی از هزينه پخش در برنامههای مصوب و دردست اجرای شبکه يا برنامه تولید شده توسط خود ،
پرداخت هزينه پخش را تعهد میکند.
 -13-3قرارداد مشارکت در تولید وپخش برنامه ( با رعایت بند  :)3-1قراردادی است که به موجب آن طرف
مشارکت  ،متعهد می شود عالوه بر تأمین تمام يا بخشی از هزينه تولید برنامه ،تمام يا بخشی از هزينه پخش برنامه
را نیز پرداخت نمايد .
 -13-4قرارداد مشارکت تبلیغات درونبرنامهای( با رعایت بند  :)3-2توافق فیمابین واحد مشارکتپذير با
صاحبان کاال و خدمات بطور مستقیم که با رعايت ضوابط محتوايی سازمان ،تمام يا بخشی از هزينههای تولید و يا
پخش را به نسبت میزان حضور خود تعهد میکند.
فصل دوم  :كليات فرآيند پذيرش و جذب و ارزش گذاري :
 ارائه طرح برنامههای مشارکتی به کمیته جذب از طريق سامانه برنامه های مشارکتی بررسی اولیه طرح و ارسال آن به کمیته تشخیص تائید ادارهکل بازرگانی و تصويب طرح در کمیته ارزشگذاری اخذ مستندات الزم (بر اساس بند  7از ماده )14 تنظیم قرارداد (با رعايت ماده )14 پخش برنامه مشارکتی و تبلیغات درون برنامهای با رعايت مفاد اين آئیننامه12

 کنترل و شناسايی درآمد(با رعايت تبصره  7از ماده )5ماده -3فرأيند پذيرش ،جذب و ارزش گذاري
 -1ارائه پیشنهاد طرح برنامه مشارکتی و تبلیغات درون برنامهای و ثبت در سامانه برنامه های مشارکتی
 -2تشکیل کمیته جذب به منظور بررسی طرح پیشنهادی
 -3ارسال طرح مصوب در کمیته جذب به دبیرکمیته تشخیص
 -4تشکیل کمیته تشخیص به منظور بررسی و اظهارنظر و تطبیق محتوای طرح با ضوابط محتوايی تولید و پخش
 -5ارسال طرح مصوب در کمیته تشخیص توسط مدير کل برنامه ريزی و نظارت حوزه مشارکت پذير به دبیرخانه
کمیته ارزش گذاری
 -6تشکیل جلسات کمیته ارزشگذاری به منظور بررسی و تصويب  /رد طرح و تعیین نرخ پیشنهادی برنامههای
مشارکتی و تبلیغات درون برنامهای و صدور مجوز تولید و پخش برای حوزه مشارکتپذير
 -7ارسال مصوبات کمیته ارزش گذاری توسط اداره کل بازرگانی برای همه ی اعضای کمیته ارزش گذاری ( پس از
تائید معاون منابع مالی و سرمايه انسانی )
 -8تنظیم قرارداد برنامه مشارکتی منطبق با مصوبات کمیته ذيربط و مقررات سازمان و امضاء و مبادله قرارداد نهايی
برنامه مشارکتی با رعايت ماده 14
 -9ارسال يک نسخه از قرارداد امضاء شده و نهايی به امور مالی حوزه مشارکت پذير مربوط
 -10اجرای مفاد قرارداد و انجام تعهدات از سوی طرفین قرارداد.
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ماده  -4تركيب اعضاي كميته جذب:
 – 4-1در حوزه هاي تهران ( معاونت هاي  :سيما  ،صدا  ،خبر  ،امور استان ها و برون مرزي )
-

مدير /رئیس حوزه مشارکتپذير يا نماينده تام االختیار وی (رئیس کمیته)

-

مديرمالی  /مدير کل مالی و اداری حوزه مشارکتپذير

-

مديراطالعات و برنامهريزی /مدير پخش و تأمین برنامه حوزه مشارکت پذير

-

مديرگروه برنامهساز حوزه مشارکتپذير.

تبصره  : 5دبیر کمیته جذب از بین اعضا و با حکم رئیس کمیته  ،انتخاب و به اين سمت منصوب می شود .
 -4-2در مراكز استان  /شهرستان :
-

مدير کل مرکز استان ( رئیس کمیته )

-

معاون برنامه ريزی و نظارت ( دبیر کمیته )

-

معاون مالی و اداری مرکز

-

معاون سیمای مرکز ( در کمیته جذب برنامه های مشارکتی تلويزيونی )

-

معاون صدا ( در کمیته جذب برنامه های مشارکتی راديويی )

-

معاون خبر مرکز ( در کمیته جذب برنامه های مشارکتی خبری )

تبصره  :6اعضای کمیته جذب در مراکز آبادان  ،کیش و مهاباد عبارتند از  :مدير کل مرکز ( رئیس کمیته )  ،مدير سیما ،
مدير صدا  ،مدير خبر  ،مدير مالی و مدير اطالعات و برنامه ريزی مرکز ( دبیر کمیته ) .
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ماده  -5شرح وظايف كميته جذب:
 -1پذيرش ،بررسی و تصويب اولیه طرحهای مشارکتی و پیشنهاد طرحهای تصويب شده به کمیته تشخیص
 -2پیشنهاد زمان و ترتیب پخش برنامههای مشارکتی برای درج در کنداکتور پخش شبکه/مرکز
 -3تطبیق محتوای طرح با ضوابط محتوايی تولید و پخش سازمان
 -4ارسال مصوبات کمیته جذب به کمیته تشخیص
 -5ارائه گزارش مديران پخش هريک از شبکههای ذيربط پس از پخش برنامههای مشارکتی و تبلیغات
درون برنامهای به دبیر کمیته جذب حوزه مشارکت پذير.
تبصره  :7از آن جا که شناسايی درآمدها از تکالیف مالی سازمان است و درآمدها نیز پس از پخش محقق میشود،
امور مالی هريک از واحدها برای شناسايی درآمدهای محقق شده خود ،هر سال اقداماتی به شرح ذيل
انجام میدهند:
 -1پس از تصويب ،نرخگذاری وعقد قرارداد ،دبیر کمیته  ،آيتمهای مشارکتی را به مدير پخش شبکه  /کانال /
معاون سیمای مرکز  /معاون صدای مرکز ذيربط اعالم میکند.
 -2مدير پخش شبکه  /کانال  /معاون سیمای مرکز /معاون صدای مرکز موظف است ضمن تطبیق برنامه با مصوبات
نتیجه کنترل پخش را به دبیر کمیته گزارش و اعالم کند .
 -3دبیر کمیته پس از بررسی مجدد گزارش مدير پخش  ،گزارش نهايی را به مدير مالی  /معاون اداری و مالی ارائه
می دهد مدير مالی موظف است بر اساس قرارداد منعقده و تطبیق زمان و نرخ پخش برنامه مشارکتی با مبالغ
وصول شده موارد مغايرت را استخراج و ضمن هماهنگی با ذيحساب و مدير کل امور مالی سازمان وحسب
مقررات سازمان نسبت به ثبت و شناسايی درآمد اقدام کند .
 -4مدير مالی  /مدير کل اداری و مالی موظف است گزارش نهايی میزان درآمد شناسايی شده و میزان پخش
برنامه های مشارکتی را به دبیر کمیته جذب حوزه ذيربط بصورت ماهانه و مستمر گزارش نمايد .
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ماده  -6تركيب اعضاي كميته تشخيص :
 معاون سازمان درحوزه مشارکتپذير يا نماينده تاماالختیار وی (رئیس کمیته) مدير تولیدات مشارکتی حوزه ذيربط (دبیر کمیته) مديرکل امور مالی و اداری حوزه مشارکت پذير مدير کل برنامه ريزی و نظارت حوزه مشارکت پذير دو نفر کارشناس به انتخاب رئیس کمیته دبیران کمیتههای جذب حوزه مشارکت پذيرماده  – 7شرح وظايف كميته تشخيص:
 -1بررسی طرحهای پیشنهادی از سوی کمیته جذب
 -2تصويب يا رد پیشنهادهای مطرح شده از سوی کمیته جذب
 -3تطبیق محتوای طرح با ضوابط تولید و پخش و محتوايی سازمان
 -4استعالم موارد الزم از ادارهکل بازرگانی درخصوص اشخاص (حقیقی /حقوقی) که در حوزه بازرگانی فعالیت
تبلیغاتی دارد
 -5گردآوری گزارش عملکرد کمیتههای جذب و تهیه ،تدوين و ارسال گزارشهای ادواری و مقطعی به حوزه ذيربط
و ادارهکل بازرگانی
 -6ارسال طرحهای مشارکتی به کمیته ارزشگذاری
 -7نظارت محتوايی بر تولید و پخش برنامههای مشارکتی
 -8تصويب سهم آورنده طرح در هر قرارداد تا سقف درصد تعیین شده (موضوع ماده  )16در اين آئیننامه
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ماده  -8تركيب اعضاي كميته ارزشگذاري:
 مدير کل بازرگانی ( رئیس کمیته ) مدير کل برنامه ريزی و بودجه (جانشین رئیس ) مدير همکاریهای مشارکتی ادارهکل بازرگانی (دبیر کمیته ) مديرکل مالی و اداری حوزه ذيربط مدير کل برنامه ريزی و نظارت حوزه ذيربط مدير مالی حوزه مشارکتپذير ( به استثنای مراکز استان  /شهرستان ) مدير تولیدات مشارکتی حوزه مشارکت پذيرماده  -9عناوين كميتههاي ارزشگذاري:
-1کمیته ارزشگذاری معاونت سیما
-2کمیته ارزشگذاری معاونت صدا
-3کمیته ارزشگذاری معاونت امور استانها
-4کمیته ارزشگذاری معاونت برون مرزی
-5کمیته ارزشگذاری معاونت خبر
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ماده  -10شرح وظايف و اختيارات كميته ارزشگذاري:
 -1بررسی طرحهای پیشنهادی برنامههای مشارکتی
 -2تصويب ،اصالح يا رد پیشنهادها و برآورد نرخ برای هريک از طرحها بر اساس ماده  12اين آئیننامه
 -3اتخاذ سازوکار مناسب به منظور شفافسازی و اطالعرسانی به موقع درخصوص قراردادهای منعقده با طرفهای
مشارکت
 -4نظارت بر حسن اجرای مصوبات براساس موضوع موارد  17و  18اين آئیننامه
تبصره  :8بـه منظور بهرهمندی هرچه بیشتر از منابع خارج از سازمان و رعايت اصل حفظ درآمد آگهیهای بازرگانی،
ادارهکل بازرگانی موظف است منطبق با شرايط و وضعیت سازمان ،مستمراً نسبت بـه بازنگری در
شیـوههای ارزشگـذاری ،نرخها ،ساختارها ،طبقهبندی طرفهای مشارکت و فضای مجاز تبلیغ
درونبرنامهای اقدام کند.
تبصره  :9دبیران کمیتههای جذب ،تشخیص و ارزشگذاری موظفند اطالعات و مستندات مربوط به مصوبات کمیته
ارزشگذاری را به صورت کامل و دقیق از کلیه واحدهای مربوطه اخذ و در اختیار ادارهکل بازرگانی قرار
دهند.
تبصره  :10مرکز طرح  ،برنامه و بودجه مکلف است با همکاری اداره کل بازرگانی  ،حداکثر يک ماه پس از ابالغ اين
آيین نامه در خصوص ايجاد و استقرار « سامانه برنامه های مشارکتی اقدام کند .
تبصره  :11همه ی حوزه های مشارکت پذير ( دبیران کمیته جذب  ،تشخیص و ارزش گذاری ) مکلفند اطالعات
مربوط به برنامه های مشارکتی را شامل  :مصوبات کمیته ها ( جذب  ،تشخیص و ارزش گذاری ) ،
قراردادهای منعقده با طرف های مشارکت  ،کنداکتور ( جدول پخش برنامه ) و مدت زمان قطعی پخش
برنامه های مشارکتی را در « سامانه برنامه های مشارکتی ثبت و بارگذاری کنند .
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تبصره  :12مصوبات کمیته ارزش گذاری پس از تائید معاون منابع مالی و سرمايه انسانی قابلیت اجرا و ابالغ دارد
فصل سوم  :نرخ گذاري و انعقاد قرار داد :
ماده  -11طبقهبندي طرفهاي مشاركت:
 -1ادارهکل بازرگانی موظف است در ابتدای هر سال طبقهبندی طرفهای مشارکت را مورد بازنگری و مراتب را پس
از تائید توسط معاون منابع مالی و سرمايه انسانی به حوزه های مشارکت پذير و اداره کل بازرگانی و بودجه ابالغ
کند.
 -2انعقاد قرارداد بین طرفهای مشارکت با حوزه مشارکتپذير پس از تائید ادارهکل بازرگانی و تصويب کمیته
ارزشگذاری امکانپذير خواهد بود.
ماده  -12شاخصهاي مؤثر در نرخ برنامههاي مشاركتي :
نرخ هريک از طرحهای برنامههای مشارکتی براساس شاخصهای زير تعیین میگردد:
 -1نرخ آگهی بازرگانی در باکس قبل ،بین و بعد از هر برنامه
 -2طبقهبندی طرفهای مشارکت
 -3متوسط نرخ ساالنه
 -4شبکه پخشکننده
 -5زمان پخش برنامه در کنداکتور (ساعت ،روز و ماه پخش)
 -6ساختار برنامه (نمايش ،جنگ ،مسابقه  /زنده ،تولیدی و )...
 -7میزان مخاطب برنامه
 -8حجم ريالی مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
 -9سوابق قراردادهای منعقده قبلی
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 -10حجم تبلیغ در هر برنامه
 -11مدت و تعداد برنامه
 -12موضوع و محتوا بر اساس رويکرد فرهنگ سازی ،آموزشی -ترويجی ،عامالمنفعه و غیرتجاری
ماده  -13روش محاسبه نرخ برنامههاي مشاركتي:
الف) برنامههای مشارکتی فرهنگی:
مبنای نرخ اين برنامه ها ضريبی از قیمت تمام شده تولید و پخش است که براساس استانداردها و نرخهای
برنامهسازی راديويی ،تلويزيونی و ساير عوامل موثر سازمان در حوزه مشارکتپذير برآورد شده و به تصويب کمیته
ارزشگذاری میرسد.
ب) برنامه مشارکتی با تبلیغات درونبرنامهای:
 -1ب) روش محاسبه نرخ تولید و پخش تبلیغ درون برنامهای تلویزیونی:
 -1استفاده در دکور به صورت نمای دور و نزديک
ضریب سطح اشغال دور یا نزدیك صفحه نمایش × ضریب تعرفه باکس آگهی × ضریب زمان اشاره واضح به کاال

 -2استفاده از کاال (بصورت کالم و تصوير) در محتوای برنامه با نمای دور
 (× 1/5سطح اشغال صفحه نمایش × ضریب تعرفه باکس آگهی × ضریب زمان اشاره واضح به کاال)
 -3استفاده از کالم ( بصورت کالم و تصوير) در محتوای برنامه نمای متوسط و نزديک
( × 2/5سطح اشغال صفحه نمایش × ضریب تعرفه باکس آگهی × ضریب زمان اشاره واضح به کاال).
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 -4استفاده به صورت کالم در محتوای برنامه
ضریب تعرفه باکس آگهی × ضریب زمان اشاره واضح به کاال
 -5استفاده از محتوای کل برنامه و اشاره واضح به نام کاال در زمانی مشخص
(ضریب زمان برنامه  +زمان اشاره واضح به کاال)× ضریب تعرفه باکس آگهی
تبصره  :13به ازای هر  10دقیقه 3 ،بار گويش 30 ،ثانیه نمايش در نمايشگر و  3بار درج عنوان يا حضور مديرعامل
يا کارشناس مجاز است .ساير المانهای موضوع ماده  17با رعايت استاندارد  3المان در هر  10دقیقه ،با موارد
مذکور معادلسازی و جايگزين میشوند ( هرگويش حداکثر  10ثانیه است و بیشتر از آن معادل زمان پخش شده
محاسبه خواهد شد  -مدت هر تايتل ( درج عنوان )  6ثانیه است و بیشتر از آن محاسبه خواهد شد -هر بار نمايش
در نمايشگر  6ثانیه است و بیشتر از آن براساس زمان نمايش محاسبه خواهد شد)
 -2ب) روش محاسبه نرخ تولید و پخش تبلیغ درونبرنامهای رادیویی:
-

استفاده به صورت کالم در محتوای برنامه
ضریب تعرفه باکس آگهی × ضریب زمان اشاره واضح به کاال

 برای برنامههای زنده داخل استوديو ،بین  20تا  30درصد افزايش نرخ در نظر گرفته شود برنامههای زنده ارتباط مستقیم از محل تا  %50افزايش نرخ خواهد داشت در برنامههای راديويی (به جز راديو پیام) با توجه به ساختار برنامه ،حداقل زمان برای برنامههای مشارکتی 5دقیقه است
 استفاده از محتوای کلی برنامه و اشاره واضح به نام کاال در زمان مشخص( ضریب زمان برنامه  +زمان اشاره واضح به کاال)× ضریب تعرفه باکس بازرگانی
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تبصره  : 14تعیین ضرائب تعرفه /سطح اشغال و زمان اشاره واضح به کاال بر اساس شاخصهای تبلیغاتی و در
ادارهکل بازرگانی تعیین میشود
تبصره  :15با توجه به ويژگی های هر طرح  ،کمیته های ارزش گذاری مجاز به افزايش يا کاهش نرخ های تعیین
شده اولیه خواهند بود .
تبصره  :16کمیته های ارزش گذاری می توانند بر اساس نوع و نحوه مشارکت طرف مشارکت ( حجم و زمان
پرداخت  ،برنامه و هم چنین سوابق همکاری ) و جذب طرف های مشارکت برای اولین مرتبه  ،نسبت
به بررسی و تصويب سیاست های تشويقی در نرخ گذاری اقدام نمايند.
تبصره  :17کمیته های ارزش گذاری می توانند با توجه به شرايط و مقتضیات  ،روش محاسبه را ساالنه بازنگری
کنند .
تب صـره  :18آند سـته از طرحها  ،قابلیت برر سـی در کمیته ارزش گذاری را دارند که درخوا سـت مکتوب صـاحبان
کاال و خدمات برای مشارکت به پیوست طرح ارائه شود.
تب صـره  :19اعتبار کلیه م صــوبات کمیته ارزشگذاری حداکثر  2ماه ا ســت؛ در صــورت عدم اجراء از تاريخ ابالغ،
مصوبهی مذکور لغو شده و مجدداً بايد در کمیته ارزشگذاری مطرح و پس از تائید مجدد اجراء شود
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ماده  -14ضوابط انعقاد قرارداد:
 -1پس از تصويب طرحهای ارائه شده در کمیته ارزشگذاری و صدور مجوز ،قرارداد با امضاهای ذيل منعقد
میشود:
الف) طرف مشارکت
ب) مديران شبکهها  /مدير کل مراکز استان  /شهرستان
ج) مدير کل برنامه ريزی و نظارت حوزه های ذيربط
د) مدير کل مالی و اداری حوزه های ذيربط
ه) مديرکل بازرگانی
تبصره  :20قرارداد برنامه های مشارکتی و تبلیغات درون برنامه ای صرفاً بطور مستقیم با صاحبان کاال و خدمات
منعقد میشود
تبصره  :21درصورتی که طرح آورنده داشته باشد ،حسب مورد و مشروط به تائید مديرشبکه  /مرکز و ادارهکل
بازرگانی ،آورنده نیز امکان امضاء دارد
تبصره  :22صرفاً در موارد فوری و ضروری و برای مناسبتهای خاصی که تشکیل کمیته ارزشگذاری در فاصله
زمانی مورد نظر امکانپذير نباشد ،با استعالم از ادارهکل بازرگانی ،مجوز انعقاد قرارداد به صورت تلفنی
يـا حضوری از کمیته مـذکور اخذ میشود ولی در اولین جلسه کمیته ارزشگذاری مجوز کتبی بايد
صادر شود
 -2قرارداد به نام مالک کاال يا خدمات (اعم از شخص حقیقی يا حقوقی) که طبق مدارک رسمی ،نام تجاری و
نمايندگی رسمی يا مالکیت آن را دارد تنظیم و منعقد خواهد شد .از پذيرش قراردادهايی با ائتالف چند صاحب
آگهی خودداری میشود.
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تبصره  :23در هر برنامه با توجه به ساختار آن ،انعقاد قرارداد با بیش از سه صاحب آگهی مجاز نیست.
 -3در هنگام انعقاد قرارداد ،رعايت تمام ضوابط و مقررات ادارهکل بازرگانی و حوزه مشارکتپذير از سوی طرف
مشارکت الزامی است
 -4تمام هزينههای ناشی از ايجاد فضای تبلیغ درونبرنامهای و هزينههای پخش برنامههای مشارکتی بر عهده طرف
مشارکت است
تبصره  :24استفاده از فضای فیلمهای سینمايی -داستانی وسريالهای تولیدی سازمان (اعم از محل تصويربرداری،
محتوا ،وسايل يا لوازم صحنه ،لباس ،خودرو و )..که قابلیت نمايش برنامههای خاص را داشته باشند،
مشمول محاسبه است.
 -5مصوبات کمیته نرخگذاری برنامههای مشارکتی و تبلیغات درون برنامه ای با درخواست رئیس حوزه مشارکت-
پذير و با تأئید ادارهکل بازرگانی و تصويب کمیته ارزشگذاری برای يک دوره  2ماهه قابل تمديد است.
-6حوزه مشارکتپذير بايد يک نسخه از تمام قراردادهای منعقده را در سامانه قراردادهای ادارهکل بازرگانی و
همچنین سامانه برنامه های مشارکتی ثبت و نسخهای از آن را به اداراتکل حقوقی  ،بازرگانی و برنامه ريزی و
بودجه ارسال نمايد
 -7اداره کل حقوقی  ،اداره کل بازرگانی و اداره کل برنامه ريزی و بودجه از طريق سامانه برنامه های مشارکتی
به قراردادهای برنامه های مشارکتی دسترسی خواهند داشت .
 -8ارائه اساسنامه و آخرين تغییرات روزنامه رسمی مشتمل بر حدود اختیارات هیئتمديره به همراه درخواست
انعقاد قرارداد برنامه مشارکتی از سوی صاحب کاال و خدمات (اشخاص حقوقی) الزامی است و اشخاص حقیقی
و صاحبان حِرَف بايد مجوزهای قانونی فعالیت خود را به همراه گواهی امضای خود يا نمايندگان تاماالختیار
مالی خود ارائه کنند.
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 -8-1صاحبان کاال و خدمات بايد برای پخش برنامههای مشارکتی و تبلیغات درون برنامه ای خود اين مدارک را
ارائه نمايند :اساسنامه ،پروانه بهرهبرداری (درصورت تولیدی بودن و در غیراينصورت ،مجوز فعالیت) ،ثبت نام
تجاری (برند) و در صورت بروز هر گونه تغییرات ،آخرين روزنامه رسمی
 -8-2هر قرارداد به نام يک صاحب آگهی که طبق مدارک رسمی نام و نمايندگی رسمی يا مالکیت آن را دارد،
منعقد و ارائه خواهد شد.
تبصره  :25صاحبان کاال و خدمات دولتی بايد از طرف مقام تشخیص سازمان ،وزارتخانه يا معاون اداری و مالی و
پشتیبانی و يا مديرکل روابط عمومی مربوط ،برای انعقاد قرارداد معرفی نامه ارائه نمايند
 -9ضوابط قرعه کشی در برنامه های مشارکتی :
در صورت تمايل صاحبان کاال و خدمات برای اهداء جوايز و هدايا در برنامه های مشارکتی ( در قالب
قرعه کشی) ،حوزه های مشارکت پذير بايد ضمن معرفی ايشان به اداره کل بازرگانی و طی فرآيند مربوطه
( ضوابط و مقررات آگهی با اعالم قرعه کشی ) نسبت به تکمیل فرم تعهد نامه توسط طرف مشارکت و اخذ تضامین
مربوطه با هماهنگی اداره کل بازرگانی اقدام نمايند .
 -10تصريح موارد زير هنگام عقد قرارداد برنامههای مشارکتی از سوی حوزه مشارکتپذير و اعالم آن به طرف
مشارکت الزامی است:
 -10-1مسئولیت پاسخ گويی به ادعای اشخاص ثالث مبنی بر نقض حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن برعهده طرف
مشارکت است
 -10-2در صورت نقض حقوق مادی يا معنوی اشخاص ثالث ،طرف مشارکت مسئول جبران خسارات مادی و معنوی
وارده خواهد بود و سازمان هیچ گونه مسئولیتی در اين زمینه ندارد
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 -10-3طرف مشارکت مکلف است در تمام قراردادهای بین خود با عوامل و همچنین تمام قراردادهای مرتبط با
تولید اثر ،عبارت "تمامی حقوق مادی و معنوی اثر پدیده آمده متعلق به سازمان صداوسیمای
جمهوری اسالمی ایران است" را درج نمايد.
 -10-4هرنوع جايزه و پاداش (اعم از نقدی و غیر نقدی)که به اثر تعلق گیرد ،متعلق به سازمان صداوسیما خواهد
بود.
 -10-5طرف مشارکت حق ندارد اثر متعلق به سازمان را به جشنوارههای داخلی وخارجی ارائه کند و اين حق
همواره برای سازمان صداوسیما محفوظ است.
تبصره  : 26واگذاری مجوز بهرهبرداری از برنامههای مشارکتی و تبلیغات درون برنامه ای به طرف مشارکت ،مستلزم
رعايت مفاد کامل آئیننامه اعطای مجوز بهرهبرداری از آثار متعلق به سازمان است.
ماده  -15نحوه دريافت مبلغ قرارداد:
 - 15-1پرداختها (اعم از فیش ،چک بانکی و انواع ا ســناد تعهدآور) بايد در وجه خزانهداری کل بانک مرکزی به
شماره حساب  4001029104007109واريز گردد
 -15-2پس از شـنا سـايی و ثبت ا سـناد تو سـط واحد مالی ،اعالمیه مربوطه به ذيح سـابی و اداره کل امور مالی منتقل
می شود
 -15-3اداره کل امور مالی و ذيح سـابی موظف ا سـت گزارش دريافت ( تحقق ) درآمدهای م شـارکتی را به صـورت
ماهانه به اداره کل برنامه ريزی  ،بودجه و اداره کل بازرگانی اعالم نمايد .
تب صـره  :27مبلغ مالیات بر ارزشافزوده با نرخ م صـوب و به صـورت جداگانه تو سـط امور مالی واحد م شـارکتپذير
اخذ و به شماره حساب نزد هر شبکه  /مرکز  /سازمان واريز گردد.
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ماده -16كارمزد و ضوابط پرداخت:
 -2کارمزد بازاريابی متنا ســب با میزان کل مبلغ م شــارکت و کمیت و کیفیت همکاری آورنده م شــارکت در انجام
ف عـال یـت هـا و فرآي نـد هـای الزم اعم از "ارائـه طرح و بـازاريـابی و مـذاکره بـا طرفین م شــار کـت"" ،انع قـاد قرارداد
م شـارکت و ارائه م سـتندات مربوط بهطرفین م شـارکت"" ،پیگیری و صـول اق سـاط قرارداد منعقده"" ،پیگیری
برنامه تولید شده و آمادهسازی نهايی برای پخش" و "تسويهحساب نهايی قرارداد مشارکت" ،مشروط به پخش
و وصول اقساط مشارکت و حداکثر به نسبت اقساط دريافتی از طرف مشارکت ،پرداخت میشود.
 -3میزان کارمزد بازاريابی (حق آورنده) به آورندگان م شــارکت از بخشهای مختلف با رعايت شــرايط مندرج در
بند فوق ،بر اساس جدول ذيل تعیین میشود:
رديف
1
2

فرآيند مشارکت

حداکثر کارمزد بازاريابی(حق آورنده)

بخش دولتی (دستگاههای اجرايی ،سازمانها ،وزارتخانهها و مؤسسات
دولتی) شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی
شرکتها و بنگاههای بخش خصوصی و تعاونی

%7
%10

 -3با عنايت به ماده  ،1درخ صــوص الزام به رعايت قوانین و مقررات ســازمان ،بهويژه قوانین و مقررات مالی ،واريز
درآمدهای مکتسبه از محل برنامههای مشارکتی توسط طرف قرارداد به حساب خزانه الزامی است.
 -4هماهنگی کامل شــبکهها با واحدهای م شــارکتی هر حوزه و همچنین تهیه و ارائه گزارشهای ادواری و موردی
بـه مـديريـت هـای مـذکور و ادارات کـل برنـا مـهريزی و ن ظـارت م عـاونـت هـا و نیز مـديريـت هم کـاری هـای م شــارکتی
ادارهکل بازرگانی ضروری است
تبصـره  :28کارمزد بازاريابی به موارد مندرج در تبصـره  3تعلق نمی گیرد و موارد استثناء حسب مورد به تشخیص
کمیته ارزش گذاری اعالم می شود .
 -5چنانچه طرف م شـارکت را سـاً و بدون وا سـطه يا میانجیگری بازارياب درخوا سـت ح ضـور در برنامههای م شـارکتی
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و تبلیغات درون برنامه ای را دا شــته و ن ســبت به مذاکره و انعقاد قرارداد اقدام و بازارياب معرفی ننمايد ،طبق
جدول فوق معادل حقآورنده مشمول اضافه پخش يا تخفیف میشود
تب صــره  :29بـه قرارداد هـايی کـه

صــاح بـان آگهی بـدون معرفی بـازاريـاب اقـدام بـه پخش ن مـاي نـد ،کـارمزدی تعلق

نمیگیرد.
 - 6حداکثر تا  1/5در صــد از درآمد حا صــل از برنامههای م شــارکتی در هر قرارداد به عنوان پاداش /بهرهوری عوامل،
هزينههای ستادی و تولیدی تخصیص میيابد که پس از وصول درآمد پرداخت میشود.
فصل چهارم :توليد و پخش و نظارت
ماده  -17فضاهاي مجاز برنامههاي مشاركتي /تبليغات درونبرنامهاي:
 -1حک (تايتل) نام مدير شرکت
 -2طرح سوال
 -3نمايش آرم ،پرچم ،لته ،استند ،کاال و تابلو بدون کالم در دکور برنامه
 -4تیتراژ پايان
 -5درج شعار يا نام روی لباس شرکتکنندگان در برنامه
 -6درج نتايج مسابقات (ورزشی ،علمی و)...
 -7اهدای جوايز
 -8اهدای کاالی ذيربط به عنوان جايزه
 -9حضور محتوايی (گويش)
 -10نمايش کاال با المان يا شعار در نمايشگر
 -11طرح موضوع و بحث کارشناسی
 -12تصوير کارخانه يا مؤسسه يا نمايش خط تولید (با رعايت مفاد تبصره  1ماده )1
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 -13نمايش پرچم ،آرم يا تابلو همراه گويش
 -14مصاحبه با صاحب کاال يا کارشناس مربوط
 -15حضور محتوايی همراه با نمايش محصول
 -16طرح موضوع و بحث کارشناسی
 -17وله محتوايی (با رعايت مفاد تبصره 1ماده )2
تب صـره  :30ح ضـور محتوايی و تبلیغی برای تمامی طرفهای قرارداد ،صـرفاً در قالب ف ضـاهای تبلیغی قید شـده در
قرارداد مجاز ا سـت و در صـورت عدم رعايت آن ،هزينه مربوط تو سـط ادارهکل بازرگانی محا سـبه و به
شبکه/مرکز اعالم خواهد شد.
ماده  -18ضوابط توليد و پخش:
با توجه به ماموريت و اولويتهای شبکه ،تصمیمگیری ،تشخیص و مسئولیت نهايی در مورد پذيرش و پخش
برنامه های مشارکتی و تبلیغات درون برنامه ای برعهده مديران شبکه /مرکز است که موارد کلی آن به شرح ذيل
است:
 -1رعايت کامل سیاستها و ضوابط محتوايی تولید و پخش برنامههای رسانه ملی الزامی است؛
شـارکتی از ســوی حوزههای م شــارکت پذير الزامی
 -2رعايت ا صــول و مقررات کلی اين آئیننامه در برنامههای م ـ
است؛
 -3م ضــمون ،مدت ،دفعات پخش ،ســاختار و محتوای پیامها بايد با اهداف ،محتوا و اولويتهای عمومی برنامههای
سازمان هماهنگ و سازگار باشد؛
 -4تولید و پخش برنامههای مشارکتی و تبلیغات درون برنامه ای ،برای مخاطب کودک تنها با رويکردفرهنگسازی،
آموز شـی و نهادينه سـازی م سـئولیتهای اجتماعی (نظیر بهدا شـت و سـالمت فردی و اجتماعی ،آموزش قوانین
29

راهنمايی ورانندگی و )...مجاز است؛
 -5پذيرش و تولید و پخش برنامههای م شــارکتی بايد منطبق با مأموريت ا صــلی و اولويتهای محتوايی شــبکه /
مرکز صورت پذيرد؛
 -6حیثیت و اعتبار فرهنگی و معنوی سازمان در ساخت اين نوع پیامها بايد حفظ شود؛
 -7ح ضـور محتوايی و تبلیغی برای تمام طرفهای م شـارکت صـرفاً در قالب ف ضـاهای مجاز تعريف شـده در اين آئین
نامه مجاز است؛
 -8محتوای برنامه های مشارکتی نبايد با محتوای اصلی برنامه مغايرت داشته باشد؛
 -9ظرفیت بالقوه پذيرش برنامه های م شـارکتی ،تمام برنامههای شـبکههای راديويی و تلويزيونی ملی و ا سـتانی و ...
را شامل میشود به استثنای:
-

بیانات حضرت امام خمینی(ره) ،مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ،مراجع و علما

-

سخنرانی رؤسای سه قوه

ماده  -19نظارت:
نظارت بر برنامههای مشارکتی براساس مصوبات کمیته ارزشگذاری و ضوابط اين آئیننامه بر عهده مديريت
همکاریهای مشارکتی ادارهکل بازرگانی است.
تبصره  :31معاون منابع مالی و سرمايه انسانی ،مرجع تفسیر اين آئین نامه و حل اختالف بین حوزه های
مشارکت پذير و اداره کل بازرگانی است .
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ماده  -20بروزرساني :
هرگونه استثناء و تغییر در مفاد و میزان حضور هريک از گروهها در برنامههای مشارکتی مندرج در اين آيیننامه،
به هر نحو و شکل ممکن ،با تأيید و مجوز معاون منابع مالی و سرمايه انسانی امکانپذير است.
ماده  -21مقررات  ،آيین نامه ها  ،مصوبات  ،ضوابط و بخشنامه های پیشین و مغاير با اين آيین نامه  ،از تاريخ
تصويب اين آيین نامه لغو می شود
اين آيیننامه مشتمل بر  21ماده و  31تبصره که به تصويب رئیس ارجمند سازمان رسید و از تاريخ ابالغ الزم
االجرا است .

 -5-3قرارداد فرهنگی:
 -1قرارداد پخش آگهیهای فرهنگی با رعايت مجموعه ضوابط و مقررات پذيرش و پخش آگهیها و در قالب جدول
ذيل منعقد می شود.
«جدول شماره»1
درصدتخفیف ریالی

درصداضافه پخش

ردیف

محل پخش (زمان پخش)

1

صبحگاهی ،عصرگاهی ،شامگاهی ( 24ساعته)

90

900

2

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

85

566

3

عصرگاهی ،شامگاهی (ساعت )12-24

80

400

4

شامگاهی (ساعت )19-24

75

300

صبحگاهی (ساعت ،)6-12عصرگاهی (ساعت ،)12-19شامگاهی (ساعت )19-24
 -2تشخیص فرهنگی بودن آگهی بر عهده ادارهکل بازرگانی است.
 -3توزيع ريالی پخش بستههای اول (صبحگاهی) ،دوم (عصرگاهی) و سوم (شامگاهی) يکنواخت خواهد بود.
 -4نحوه پرداخت در اين قراردادها فقط به صورت نقدی است.
 -5زمان و شبکههای تلويزيونی و راديويی براساس ظرفیتهای ارائه شده از سوی ادارهکل بازرگانی تعیین و سفارش
توسط صاحبان کاال و خدمات و يا شرکت تبلیغاتی صورت میگیرد.
 -5-4قرارداد محتوایی ارزشی و دینی کتاب و فیلمهای سینمایی:
گروه اول :تولیدات محتوايی ارزشی و دينی شامل :کتاب و فیلمهای ارزشی مانند دفاع مقدس -انقالب اسالمی-
خانواده -کودک و...؛
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گروه دوم :ساير تولیدات محتوايی فیلم و کتاب را مشمول میشود.
-1عقد قراردادهای ارزشی و دينی دو گروه پس از تايید محتوايی با رعايت مجموعه ضوابط و مقررات پذيرش و پخش
آگهیها در قالب جدول ذيل است.
«جدول شماره »2
ردیف
1
2

گروه
گروه اول
گروه دوم

درصد تخفیف ریالی
98
95

درصداضافه پخش
4900
1900

 -2به اينگونه قراردادها کارمزد تعلق نمیگیرد.
 -3نحوه پرداخت اين قراردادها فقط به صورت نقدی است .
 -4زمان و شبکههای تلويزيونی و راديويی براساس ظرفیتهای ارائه شده از سوی ادارهکل بازرگانی تعیین و سفارش
توسط صاحبان کاال و خدمات و يا شرکت تبلیغاتی صورت میگیرد.
ماده  -6انواع امتیازهای تشویقی قراردادها:
الف -اضافه پخش تسریع:
انعقاد قراردادهای جديد پخش آگهی برای سال  1401از تاريخ  1400/12/15آغاز میشود و به منظور تشويق صاحبان
کاال و خدمات به برنامهريزی دقیق در تنظیم و انعقاد قرارداد امتیاز پخش تسريع تعلق خواهد گرفت .مالک حفظ اضافه
پخش تسريع فقط اخذ قرارداد نیست بلکه بايد اسناد مالی آن نیز در تاريخ مقرر طبق جدول شماره  3تسلیم امور مالی
بازرگانی صدا و سیما شده باشد.
اضافه پخش تسریع در تمام گروه ها به قراردادهایی تعلق میگیرد که در تاریخهای زیر منعقد شود:
«جدول شماره »3
درصد اضافه پخش تلویزیونی و رادیویی
شرح
ردیف
150
از  1400/12/15تا 1401/01/15
1
50
از  1401/01/16تا 1401/02/17
2
ب -امتیاز حضور اولین بار:
برای حمايت از کارآفرينی ،به صاحبان کاالها و خدماتی که برای اولین بار پس از ارائه ويژند ،اقدام به انعقاد قرارداد
پخش آگهی نمايند ،متناسب با مدت زمان عدم حضور ،به هر تعداد قرارداد منعقده در طول سال  1401اضافه پخش
تشويقی تعلق میگیرد.
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«جدول شماره »4
در صد اضافه پخش رادیویی و تلویزیونی
درصد اضافه پخش تلویزیونی ورادیویی
شرح
ردیف
100
اولین بار بعد از يک سال عدم حضور  1400/1/1تا1400/12/29
1
200
اولین بار بعد از سه سال عدم حضور  1398/1/1تا1400/12/29
2
300
اولین بار بعد از پنج سال عدم حضور  1396/1/1تا 1400/12/29
3
تبصره  :6ويژند ضمن افزايش کیفیت و کمیت باعث رونق اقتصادی و کاهش امر واسطهگری و ايجاد تعادل قیمت در
بازار ،بهخصوص در نوسانات اقتصادی خواهد شد؛ لذا رسانه ملی به منظور ارتقاء شاخصهای فوقالذکر ،در پخش
تبلیغات نسبت به تقويت آن دسته از صاحبان کاال و خدماتی که عالوه بر محصوالت قبلی خود اقدام به تولید طبقه
جديدی از محصوالت و خدمات نمايند ،متناسب با مدت زمان عدم حضور ،درصد اضافه پخش براساس جدول شماره
( )4به هر يک از شناسه آگهیها اختصاص میدهد.
تبصره  :7شاخص تشخیص حضور اولین بار ،ويژند کاال يا خدمات است و هرگونه تغییری در نام صاحب آگهی يا
شرکت و معاونتها و قسمتها و نمايندگی يا استانها ،مشمول اعطای اين امتیاز نخواهد بود و به هر صاحب آگهی
فقط يکبار امتیاز حضور اولین بار اعطاء میشود.
تبصره  :8به صاحبان کاال و خدماتی که طی سه ماهه آخر سال  1400اولین حضور خود در رسانه ملی را تجربه
کردهاند،و برای سال 1401درخواست عقد قرارداد دارند به انتخاب صاحب کاال و خدمات به حضور اولین بار
يا افزايش بودجه ،اضافه پخش تشويقی تعلق میگیرد.
ماده  -7اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش افزوده:
به منظور اجرای قانون پرداخت مالیات بر ارزشافزوده ،به تمام صاحبان کاال و خدمات  10درصد اضافه پخش
تشويقی اعطاء میشود.
ماده -8تسهیالت بخشهای تولیدی و خدماتی کشور در راستای اجرای هدفمند و هوشمندانه سیاستهای
اصل  44و نیز اقتصاد مقاومتی:
به منظور حمايت حداکثری از تولیدکنندگان داخلی و ارائهدهندگان خدمات و کمک به توسعه اقتصادی کشور،
عالوه بر ساير امتیازات ،اضافه پخش تشويقیای به شرح زير نیز به محصوالت اعطاء میشود.
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ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

«جدول شماره » 5
شرح
خدمات گردشگری رفاهی و اقامتی
لبنیات مانند :شیر ،پنیر ،ماست و...
صنايع دستی و فرش دست باف
شرکت های دانش بنیان
کیف ،کفش ،پوشاک و محصوالت سراجی
محصوالت کشاورزی و دامی تولید داخل
شرکت های نانو
صنعت

درصد اضافه پخش
300
200
200
200
200
200
200
150

ماده  -9تسهیالت حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان خدمات برتر:
به منظور حمايت از آن دسته از صاحبان کاال و خدمات که در راستای اصالح الگوی مصرف ،با هدف کاهش مصرف
انرژی در جامعه اقدام مینمايند و ترغیب تولیدکنندگان داخلی ،به گروههای دو و سه پس از ارائه مدارک مثبته اضافه
پخشی به شرح ذيل اعطاء میشود.
«جدول شماره »6
ردیف

شرح

درصد اضافه پخش

1

ارتقاء شاخص مصرف انرژی به سطح  Aو باالتر

30

2

صاحبان کاال و خدمات برتر از لحاظ صادارات

30

3

صاحبان کاال و خدمات برتر از لحاظ تولید

30

4

صاحبان کاال و خدمات از لحاظ ثبت اختراع

30

5

صاحبان کاال و خدمات از لحاظ دانش بنیان

30

6

فنآوری جديد از جمله انرژی خورشیدی موتور سیکلتها و خودروهای برقی

30

7

صاحبان کاال و خدماتی که کارآفرين برتر طی سال  1393تا  1401باشند

30

8

رعايت حقوق مصرف کننده مورد تايید سازمان حمايت از حقوق مصرف کننده

30
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ماده  -10امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی:
برای حمايت از صاحبان کاال و خدمات گروههای دو و سه که در هريک از رسانههای راديو يا تلويزيون سابقه تبلیغات
داشتهاند ،عالوه بر ساير امتیازات ،اضافه پخشی به شرح جدول زير اعطاء خواهد شد.
 اگر مشمول تسهیالت تشويقی افزايش بودجه شده باشد 100درصد جدول و اگر بودجه سال  1400را حفظ
کرده باشند  50درصد و اگر کاهش بودجه داشته باشند  20درصد جدول ذيل تعلق میگیرد.
«جدول شماره »7
ردیف

سالهای حضور

اضافه پخش

1

يکساله

110

2
3

دوساله
سهساله

200
250

4

چهارساله

300

350
پنجساله
5
تبصره :9درصورت حضور مستمر بیش از  5سال20،درصد اضافه پخش به ازاء هر سال به جدول فوق اضافه میشود.
تبصره  :10مالک تعیین افزايش بودجه سال ،1401میزان پخش و تعديل در هر رسانه در سال1400است.
تبصره  :11برای صاحبان کاال و خدمات تحت لیسانس که در گروه آرايشی و بهداشتی و شوينده و لوازم خانگی تولید
مینمايند در قراردادهای يک ساله حداقل دوهزار میلیارد ريال و در قراردادهای سه ساله حداقل پنج هزار میلیارد ريال
میبايستی در رسانه ملی (تلويزيون و راديو) قرارداد منعقد نمايند.
ماده  -11اضافه پخش و افزایش بودجه ساالنه گروه اول اپراتورهای تلفن همراه یك ،سه و پنج ساله :
(ارقام به میلیون ريال)
«جدول شماره » 8
ردیف

میزان بودجه ساالنه

1
2
3

5.400.000
9.000.000
12.000.000

تلویزیون

رادیو

4.500.000
7.500.000
10.000.000

900.000
1.500.000
2.000.000

جدول اضافه پخش بودجه ساالنه
درصد اضافه پخش

جمع پخش

580
1600
2500

36.720.000
153.000.000
312.000.000

تبصره  : 12از هر یك از ردیفهای یك تا سه فقط یك قرارداد با شرکتهای گروه اول منعقد می شود.
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«جدول شماره » 9
(ارقام به میلیون ريال)
بودجه سال 1401

ردیف
بودجه سال 1400

1

2,300,000

ردیف

میزان بودجه ساالنه

1
2
3

900.000
1.500.000
2.000.000

افزایش بودجه تلویزیونی نسبت به سال 1400
12.000.000
9.000.000
5.400.000
درصد اضافه پخش

80
«جدول شماره »10

550

400

(ارقام به میلیون ريال)
جدول اضافه پخش بودجه ساالنه رادیویی
جمع پخش
درصد اضافه پخش

3.330.000
10.500.000
22.000.000

270
600
1000
«جدول شماره » 11

(ارقام به میلیون ريال)
بودجه سال 1401

افزایش بودجه رادیویی نسبت به سال 1400

900.000

ردیف
بودجه سال 1400

1

150,000

1.500.000

2.000.000

درصد اضافه پخش

100

400

800

تبصره  :13اپراتورهای تلفن همراه میتوانند از جداول شماره  8و  10فقط برای تبلیغ خدمات حوزه ويژند خود،
فعالیتهای ذاتی اپراتوری (بجز خدمات فضای مجازی) ،خدمات گفتگوی دو طرفه ،فروش شارژ توسط
اپراتور ،پیام کوتاه و آهنگ انتظار استفاده نمايند.
تبصره  :14در گروه اول برای بودجههای ساالنه باالتر از سقف جدول در تلويزيون به ازای هر سیصد میلیارد ريال 10
درصد و در راديو به ازای هر يکصد میلیارد ريال  20درصد اضافه پخش داده خواهد شد.
قراردادهای سه و پنج ساله گروه اول:

از آنجاکه الزمه ايجاد و توسعه کسب و کارهای اپراتورهای تلفن همراه و فضای مجازی ،نیازمند اطالع رسانی و
تبلیغ دستکم در يک بازه زمانی سه ساله و پنج ساله است ،جدول زير برای حمايت از توسعه اينگونه فعالیتها
طراحی و تنظیم شده ،لذا استفاده کنندهگان از اين جدول مشمول تبصره  129نخواهند بود .
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* قراردادهای سه ساله گروه اول:
«جدول شماره » 12
(ارقام به میلیون ريال)
ردیف

میزان بودجه سه ساله

رادیو

تلویزیون

جدول اضافه پخش بودجه سه ساله
درصد اضافه پخش

جمع پخش

1.420.000.000
2.550.000.000
4.040.000.000

7000
4.000.000
16.000.000
20.000.000
1
8400
6.000.000
24.000.000
30.000.000
2
10000
8.000.000
32.000.000
40.000.000
3
*مجموع امتیازات اضافه پخش قراردادهای سه ساله برای گروه اول حداکثر جدول شماره  12است.
تبصره  :15نحوه پرداخت مبلغ اين نوع قراردادها ،پنجاه درصد مبلغ قرارداد همزمان با عقد قرارداد ،سی درصد مبلغ
قرارداد  12ماه پس از عقد قرارداد و بیست درصد مبلغ قرارداد  24ماه پس از عقد قرارداد است. .که مجموع پرداختها
در طول دوره زمانی قرارداد برابر با صددرصد مبلغ قرارداد خواهد شد .
مدت اين نوع قراردادها  36ماه است.
*میزان پخش آگهی هر سال حسب نیاز صاحبان کاال و خدمات خواهد بود.
*طبقات برنامه های راديويی و تلويزيونی که طی دوره سه ساله تفاهم مطابق روال عمومی از سوی اداره کل بازرگانی
تعیین و اعالم میشود ،مالک عمل است.
*انواع آگهیهای راديويی و تلويزيونی در کلیه شبکههای راديويی ،تلويزيونی و ملیِ استانی و برونمرزیِ متعلق به رسانه
ملی (متناسب با گويش و زبان هر شبکه) پخش آگهی در فضای مجازی سامانههای (پلت فرم) وابسته به صداوسیما
با تصويب ادارهکل بازرگانی صدا و سیما قابل پخش است.
تبصره  :16قراردادهای سهساله عالوه بر پخش قراردادی و اضافه پخش ذيربط ،در اين سه سال تا سقف  %150نیز
مشمول تسهیالت تشويقی رايگان (باحفظ اضافه پخش هر قرارداد) قرار میگیرند که متناسب با پخشهای انجام شده
در تمام سالهای قرارداد و پايان هر ماه قابل استفاده است.
تبصره  :17اضافه پخش تشويقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد قابل پخش است.
تبصره  : 18چنانچه پخش اصلی با يک شرکت تبلیغاتی باشد ،پخش تشويقی اعطايی نیز بايد با همان شرکت تبلیغاتی
انجام شود (در صورت اعالم عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی ،تسهیم رايگان بالمانع است)
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*قراردادهای پنج ساله گروه اول:
«جدول شماره »13
(ارقام به میلیون ریال)
جدول اضافه پخش بودجه پنج ساله
رادیو
تلویزیون
ردیف میزان بودجه پنج ساله
جمع پخش
درصد اضافه پخش
4.530.000.000
15.000
6.000.000
24.000.000
30.000.000
1
6.840.000.000
17.000
8.000.000
32.000.000
40.000.000
2
10.050.000.000
20.000
10.000.000
40.000.000
50.000.000
3
مجموع امتیازات اضافه پخش قراردادهای پنج ساله برای گروه اول حداکثر جدول شماره  13است.
*پرداخت قراردادهای پنج ساله چهل درصد همزمان با عقد قرارداد سی درصد  12ماه پس از عقد قراردادو پانزده درصد
 24ماه پس از عقد قرارداد و ده درصد  36ماه پس از عقد قرارداد و پنج درصد 48ماه پس از عقد قرارداد خواهد بود .
که مجموع پرداختها در طول دوره زمانی قرارداد برابر با صددرصد مبلغ قرارداد خواهد شد .
*مدت اين نوع قراردادها  60ماه است .
*میزان پخش آگهی هر سال حسب نیاز صاحبان کاال و خدمات خواهد بود.
*طبقات برنامه های راديويی و تلويزيونی که طی دوره پنج ساله تفاهم مطابق روال عمومی از سوی اداره کل بازرگانی
تعیین و اعالم میشود ،مالک عمل است.
*انواع آگهیهای راديويی و تلويزيونی در کلیه شبکههای راديويی ،تلويزيونی و ملیِ استانی و برونمرزیِ متعلق به
رسانه ملی (متناسب با گويش و زبان هر شبکه) پخش آگهی در فضای مجازی سامانههای (پلت فرم) وابسته به صداوسیما
با تصويب ادارهکل بازرگانی صدا و سیما قابل پخش است.
*درخصوص آگهیهایِ ملیِ استانی ضرايب تشويقی مندرج در ضوابط و مقررات پذيرش و پخش آگهیهای راديويی و
تلويزيونی سال مربوطه قابل احتساب خواهد بود.
*قراردادهای پنج ساله عالوه بر پخش قراردادی و اضافه پخش ذيربط ،در اين پنج سال تا سقف  %150نیز مشمول
تسهیالت تشويقی رايگان ( با حفظ اضافه پخش هر قرارداد) قرار میگیرند که متناسب با پخشهای انجام شده در تمام
سالهای قرارداد و پايان هر ماه قابل استفاده است.
تبصره  :19اضافه پخش تشويقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد قابل پخش است.
تبصره  : 20چنانچه پخش اصلی با يک شرکت تبلیغاتی باشد ،پخش تشويقی اعطايی نیز بايد با همان شرکت تبلیغاتی
انجام شود (در صورت اعالم عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی ،تسهیم رايگان بالمانع است)
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*صاحبان آگهی گروه اول در صورت استفاده از قراردادهای پنج ساله به ازای پخش هر سه هزار ونودوشش میلیارد
ريال ،امکان استفاده از  10.000ثانیه آگهی رايگان را به ترتیب  %40تلويزيونی و  %60راديويی خواهند داشت.
*درخصوص آگهیهای کمتر از  12ثانیه ،مالک محاسبه همان  12ثانیه خواهد بود.
*تسهیالت تشويقی از راديو به تلويزيون قابل انتقال نیست.
ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه  1در تلویزیون
«جدول »14
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1
2
3

صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

90
60
40

تبصره  :21در صورتیکه صاحبان آگهی گروه اول بخواهند تسهیالت تشويقی رايگان را در بهمن و اسفند ماه سال دوره
قرارداد پخش نمايند طبق جدول ذيل محاسبه میشود.
ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه  1در تلویزیون
«جدول شماره »15
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1

صبحگاهی

40

2

عصرگاهی

30

3

شامگاهی

20

ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه  1در رادیو
«جدول شماره »16

ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1
2
3

صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

40
60
50

تبصره  :22در صورتیکه صاحبان آگهی گروه اول بخواهند تسهیالت تشويقی رايگان را در بهمن و اسفند ماه سال
دوره قرارداد پخش نمايند طبق جدول ذيل محاسبه میشود.
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ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه  1در رادیو

«جدول شماره »17
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1
2
3

صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

25
45
35

تبصره  :23اين تسهیالت فقط برای پخش آگهیهای قبل از هر برنامه است ،درصورت پخش در ساير موقعیتها (بین
و  )...ضريب متناسب با هر موقعیت اعمال خواهد شد.
ماده  -12اضافه پخش و افزایش بودجه ساالنه گروه دوم بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای
قرضالحسنه یك ،سه و پنج ساله :
«جدول شماره» 18
(ارقام به میلیون ریال)
ردیف

میزان بودجه ساالنه

1
2
3
4
5
6

300.000
400.000
500.000
700.000
900.000
1500.000

تلویزیون

رادیو

240.000
320.000
400.000
560.000
720.000
1200.000

60.000
80.000
100.000
140.000
180.000
300.000

40

جدول اضافه پخش بودجه ساالنه
درصد اضافه پخش

جمع پخش

280
310
400
480
600
900

1.140.000
1.640.000
2.500.000
4.060.000
6.300.000
15.000.000

«جدول شماره »19
(ارقام به میلیون ریال)
بودجه سال 1401

افزایش بودجه نسبت به سال  1400تلویزیونی

ردیف

1.500.000 900.000 700.000 500.000 400.000 300.000
بودجه سال

درصد اضافه پخش

1400

1

245,000

20

100

200

-

-

-

2

300,000

0

30

120

220

-

-

3

400,000

0

0

25

100

230

-

4

500,000

0

0

0

50

80

250

5

700,000

0

0

0

0

50

180

6

900,000

0

0

0

0

0

500

جدول تشویقی گروه دوم برای عقد قراردادهای تلویزیونی:
صاحبان آگهی اين گروه مشروط به استفاده از جدول افزايش بودجه نسبت به سال قبل ،طبق جدول ذيل میتوانند
تا پايان بهمن ماه  1401از تسهیالت تشويقی رايگان استفاده نمايند.
«جدول شماره »20
ردیف

درصد افزایش بودجه نسبت به سال 1400

میزان ثانیه

1000
30
1
1200
40
2
1400
50
3
1600
70
4
2000
100
5
2200
200
6
3000
300
7
تبصره :24صاحبان کاال و خدمات گروه دوم که بیش از 100درصد رشد داشته باشند مشروط به اينکه مبلغ قرارداد
آنها در تلويزيون کمتر از سیصد میلیارد ريال در سال 1400نباشد ،مشمول استفاده از جدول فوق الذکر شدهاند بايد
 60درصد جدول فوق الذکر را در تلويزيون و  40درصد آن را در راديو آگهی رايگان پخش نمايند.
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ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه دوم درتلویزیون
«جدول شماره»21
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1
2
3

صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

120
80
60

تبصره  : 25در صورتیکه صاحبان آگهی گروه دوم بخواهند تسهیالت تشويقی رايگان را در دی و بهمن ماه سال
 1401پخش نمايند ،طبق جدول ذيل محاسبه میشود.
ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه دوم درتلویزیون
«جدول شماره»22
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1

صبحگاهی

90

2

عصرگاهی

50

3

شامگاهی

40

ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه دوم در رادیو
«جدول شماره»23
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1

صبحگاهی

50

2

عصرگاهی

70

3

شامگاهی

60

تبصره :26در صورتیکه صاحبان آگهی گروه دوم بخواهند تسهیالت تشويقی رايگان را در دی و بهمن ماه سال 1401
پخش نمايند ،طبق جدول ذيل محاسبه میشود.
 تسهیالت تشويقی از راديو به تلويزيون قابل انتقال نیست.
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ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه دوم در رادیو
«جدول شماره»24
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1

صبحگاهی

30

2

عصرگاهی

50

3

شامگاهی

40

تبصره  : 27اين تسهیالت فقط برای پخش آگهیهای قبل از هر برنامه است ،درصورت پخش در ساير موقعیتها (بین،
و  )...ضريب متناسب با هر موقعیت اعمال خواهد شد.
در غیراينصورت چنانچه رشد بودجه طبق جدول شماره  19باشد ،مشمول 20درصد جدول فوق الذکر خواهند شد.
تبصره :28صاحبان آگهی گروه دوم که مشمول تسهیالت تشويقی جدول شماره  19شدهاند بايد  60درصد جدول
فوق الذکر را در تلويزيون و  40درصد آن را در راديو آگهی رايگان پخش نمايند.
تبصره  :29پخش تشويقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد قابل پخش است.
تبصره  :30چنانچه پخش اصلی با يک شرکت تبلیغاتی باشد ،پخش تشويقی اعطايی نیز بايد با همان شرکت تبلیغاتی
انجام شود (در صورت اعالم عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی ،تسهیم رايگان بالمانع است)
تبصره  : 31اين طرح مشمول قراردادهای کاهش بودجه نبوده و ظرفیت تشويقی پس از اتمام قرارداد تعلق خواهد گرفت .
تبصره  : 32اين تسهیالت فقط برای پخش آگهیهای قبل از هر برنامه است ،درصورت پخش در ساير موقعیتها (بین
و  )...ضريب متناسب با هر موقعیت اعمال خواهد شد.
ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه دوم درتلویزیون
«جدول شماره»25
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1

صبحگاهی

120

2

عصرگاهی

80

3

شامگاهی

60

تبصره :33در صورتیکه صاحبان آگهی گروه دوم بخواهند تسهیالت تشويقی رايگان را در دی و بهمن ماه سال 1401
پخش نمايند ،طبق جدول ذيل محاسبه میشود.
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ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه دوم درتلویزیون
«جدول شماره»26
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1

صبحگاهی

90

2
3

عصرگاهی
شامگاهی

50
40

ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه دوم در رادیو
«جدول شماره»27
ردیف

درصد اضافه

زمان پخش

1

صبحگاهی

50

2

عصرگاهی

70

60
شامگاهی
3
تبصره :34در صورتیکه صاحبان آگهی گروه دوم بخواهند تسهیالت تشويقی رايگان را در دی و بهمن ماه سال 1401
پخش نمايند ،طبق جدول ذيل محاسبه میشود.
 تسهیالت تشويقی از راديو به تلويزيون قابل انتقال نیست.
ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه دوم در رادیو
«جدول شماره»28
ردیف
1
2
3

درصد اضافه

زمان پخش

30
50
40

صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

تبصره  : 35اين تسهیالت فقط برای پخش آگهیهای قبل از هر برنامه است ،درصورت پخش در ساير موقعیتها (بین،
و  )...ضريب متناسب با هر موقعیت اعمال خواهد شد.
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«جدول شماره » 29
(ارقام به میلیون ريال)
ردیف

میزان بودجه ساالنه

1

60.000

2
3
4
5
6

80.000
100.000
140.000
180.000
300.000

جدول اضافه پخش بودجه ساالنه رادیویی

درصد اضافه پخش
150

جمع پخش
150,000

180
220
300
380
550

224,000
320,000
560,000
864,000
1,950,000

«جدول شماره » 30
(ارقام به میلیون ريال)
بودجه سال  1401افزایش بودجه نسبت به سال  1400رادیویی
300.000 180.000 140.000 100.000 80.000 60.000
ردیف
بودجه سال 1400
درصد اضافه پخش
500
300
30
45.000
1
550
300
30
0
65.000
2
1100
350
100
0
0
80.000
3
1500
500
0
0
0
0
100.000
4
تبصره  :36برای گروه دوم و افزون بر سقف جدول ساالنه ،در تلويزيون به ازای هر پنجاه میلیارد ريال  10درصد و در
راديو به ازای هر بیست میلیارد ريال 30 ،درصد اضافه پخش تشويقی اعطاء میشود.
تبصره  :37در تمامی گروهها مالک افزايش بودجه ،مقايسه بین مبلغ قرارداد و پخش خواهد بود و در صورتی که پخش
کمتر از میزان قرارداد باشد ،مالک محاسبه ،میزان پخش پس از اجرای تعديالت الزم خواهد بود.
جدول تشویقی گروه دوم برای عقد قراردادهای رادیویی:
صاحبان آگهی اين گروه مشروط به استفاده از جدول افزايش بودجه نسبت به سال قبل ،میتوانند تا پايان بهمن
ماه سال  1401طبق جدول ذيل از تسهیالت تشويقی رايگان در راديو استفاده نمايند.
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«جدول شماره » 31
درصدافزایش بودجه نسبت به سال
1400
15
25
50
80
125

ردیف
1
2
3
4
5

میزان ثانیه
1000
1200
1800
2000
2500

تبصره  :38چنانچه پخش اصلی با يک شرکت تبلیغاتی باشد ،پخش تشويقی اعطايی نیز بايد با همان شرکت تبلیغاتی
انجام شود (در صورت اعالم عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی ،تسهیم رايگان بالمانع است)
تبصره  : 39اين طرح مشمول قراردادهای کاهش بودجه نمیشود و ظرفیت تشويقی پس از اتمام قرارداد تعلق خواهد
گرفت
ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه دوم در رادیو
«جدول شماره »32
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1

صبحگاهی

50

2

عصرگاهی

70

3

شامگاهی

60

تبصره :40در صورتیکه صاحبان آگهی گروه دوم بخواهند تسهیالت تشويقی رايگان را در دی و بهمن ماه سال 1401
پخش نمايند ،طبق جدول ذيل محاسبه میشود.
 تسهیالت تشويقی از راديو به تلويزيون قابل انتقال نیست.
ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه دوم در رادیو
«جدول شماره »33
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1
2
3

صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

30
50
40
46

تبصره  : 41اين تسهیالت فقط برای پخش آگهیهای قبل از هر برنامه است ،درصورت پخش در ساير موقعیتها (بین،
و  )...ضريب متناسب با هر موقعیت اعمال خواهد شد.
د -قراردادهای سه ساله و پنج ساله گروه دوم:
فعالیت ها وخدمات بانکی در هر نظام اقتصادی تسريع کننده است زيرا با ارائه خدمات مالی  ،پشتیبانی از بنگاه های
اقتصادی و انجام فعالیتهای ذاتی بانکی  ،ارائه خدمات مالی به مشتريان نهايی تسريع میشود  .از همین رو در راستای
ايجاد تغییر رفتار در حوزه مالی و فرهنگ سازی  ،اطالع رسانی و آگاهی بخشی آحاد جامعه که نیازمند فرهنگ سازی
و تغییررفتار در حوزه خدمات مالی می باشند برنامه ريزی در يک دوره زمانی سه ساله و پنج ساله ضروری است .
*قراردادهای سه ساله گروه دوم :
«جدول شماره »34
(ارقام به میلیون ريال)
ردیف

میزان بودجه سه ساله

رادیو

تلویزیون

جدول اضافه پخش بودجه سه ساله
درصد اضافه پخش جمع پخش

93,000,000
3000
600.000
2.400.000
3.000.000
1
184,500,000
4000
900.000
3.600.000
4.500.000
2
336,000,000
5500
1.200.000
4.800.000
6.000.000
3
549,000,000
6000
1.800.000
7.200.000
9.000.000
4
852,000,000
7000
2.400.000
9.600.000
12.000.000
5
 مجموع امتیازات اضافه پخش قراردادهای سه ساله گروه دوم حداکثر جدول شماره  34می باشد.
تبصره  :42پرداخت اين نوع قراردادها ی سه ساله گروه دوم(جدول شماره  )34چهل و پنج درصد مبلغ قرارداد همزمان
با عقد قرارداد سی و پنج درصد 12ماه پس از عقد قرارداد و بیست درصد  24ماه پس از عقد قرارداد می باشد.که
مجموع پرداختها در طول دوره زمانی قرارداد برابر با صددرصد مبلغ قرارداد خواهد شد .
«جدول شماره » 35
(ارقام به میلیون ريال)
ردیف

میزان بودجه سه ساله

1
2
3
4
5

3.000.000
4.500.000
6.000.000
9.000.000
12.000.000

رادیو

تلویزیون

جدول اضافه پخش بودجه سه ساله
درصد اضافه پخش جمع پخش

2.400.000
3.600.000
4.800.000
7.200.000
9.600.000

600.000
900.000
1.200.000
1.800.000
2.400.000
47

2500
3400
4800
5300
6000

78,000,000
157,500,000
294,000,000
486,000,000
732,000,000

در قراردادهای سه ساله گروه دوم (جدول  )35نحوه پرداخت مشروط به ضمانت کتبی معاون مالی و اداری بانک اينگونه
است که  23درصد همزمان با انعقاد قرارداد 22 ،درصد شش ماه پس از عقد قرارداد 18 ،درصد يک سال پس از عقد
قرارداد 17 ،درصد 18ماه پس از عقد قرارداد 10،درصد  24ماه پس از عقد قرارداد و  10درصد نیز  30ماه پس از انعقاد
قرارداد است. .که مجموع پرداختها در طول دوره زمانی قرارداد برابر با صددرصد مبلغ قرارداد خواهد شد.
• مدت هر دو نوع قراردادها (جدول شماره های  34و 36 )35ماه است که در صورت درخواست صاحبان کاال
و خدمات و موافقت اداره کل بازرگانی ،تا شش ماه ديگر قابل تمديد است.
میزان پخش آگهی هر سال حسب نیاز صاحبان کاال و خدمات خواهد بود.
• طبقات برنامههای راديويی و تلويزيونی که طی دوره سه ساله تفاهم مطابق روال عمومی از سوی ادارهکل
بازرگانی تعیین و اعالم میشود ،مالک عمل است.
• انواع آگهیهای راديويی و تلويزيونی در تمامی شبکههای راديويی ،تلويزيونی و ملیِ استانی و برونمرزیِ متعلق
به رسانه ملی (متناسب با گويش و زبان هر شبکه) پخش آگهی در فضای مجازی ،سامانههای (پلت فرم) وابسته
به صداوسیما با تصويب اداره کل بازرگانی صدا و سیما قابل پخش است.
• درخصوص آگهیهایِ ملیِ استانی (ضرايب تشويقی مندرج در ضوابط و مقررات پذيرش و پخش آگهیهای
راديويی و تلويزيونی سال مربوطه قابل احتساب خواهد بود ).
• قراردادهای سهساله عالوه بر پخش قراردادی و اضافه پخش ذيربط ،در اين سه سال تا سقف  %150نیز مشمول
تسهیالت تشويقی رايگان ( با حفظ اضافه پخش هر قرارداد) قرار میگیرند که متناسب با پخش های انجام
شده در تمام سالهای قرارداد و پايان هر ماه قابل استفاده است.
تبصره  :43پخش تشويقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد قابل پخش است.
تبصره  : 44چنانچه پخش اصلی با يک شرکت تبلیغاتی باشد ،پخش تشويقی اعطايی نیز بايد با همان شرکت تبلیغاتی
انجام شود (در صورت اعالم عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی ،تسهیم رايگان بالمانع است)
صاحبان آگهی گروه دوم در صورت استفاده از قراردادهای سه ساله به ازای پخش هر سه هزار ونودوشش میلیارد ريال،
امکان استفاده از  10.000ثانیه آگهی رايگان را به ترتیب  %40تلويزيونی و  %60راديويی خواهند داشت.
 درخصوص آگهیهای کمتر از  12ثانیه ،مالک محاسبه همان  12ثانیه خواهد بود.
 تسهیالت تشويقی از راديو به تلويزيون قابل انتقال نیست.
ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه  2در تلویزیون
«جدول شماره»36
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1
2
3

صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

120
80
60

48

تبصره  : 45اين تسهیالت فقط برای پخش آگهیهای قبل از هر برنامه است ،درصورت پخش در ساير موقعیتها (بین،
و  )...ضريب متناسب با هر موقعیت اعمال خواهد شد.
تبصره  :46در صورتیکه صاحبان آگهی گروه دوم بخواهند تسهیالت تشويقی رايگان را در بهمن و اسفند ماه سال
دوره قراردادپخش نمايند طبق جدول ذيل محاسبه میشود.
ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه  2در تلویزیون
«جدول شماره »37
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1
2
3

صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

90
50
40

ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه  2در رادیو
«جدول شماره »38
ردیف
1
2
3

زمان پخش
صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

درصد اضافه
50
70
60

تبصره :47در صورتیکه صاحبان آگهی گروه دوم بخواهند تسهیالت تشويقی رايگان را در بهمن و اسفند ماه سال
دوره قرارداد پخش نمايند طبق جدول ذيل محاسبه میشود.

ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه  2دررادیو
«جدول شماره»39
ردیف
1
2
3

درصد اضافه
30
50
40

زمان پخش
صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی
49

تبصره  : 48اين تسهیالت فقط برای پخش آگهیهای قبل از هر برنامه است ،درصورت پخش در ساير موقعیتها (بین
و  )...ضريب متناسب با هر موقعیت اعمال خواهد شد.
د -قراردادهای پنج ساله گروه دوم:
مجموع امتیازات اضافه پخش قراردادهای پنج ساله گروه دوم که فقط يک بانک با بیمه های زير مجموعه خود قرارداد
منعقد نمايدحداکثر جدول شماره  40میباشد.
«جدول شماره » 40
(ارقام به میلیون ریال)
ردیف

میزان بودجه پنج ساله

رادیو

تلویزیون

جدول اضافه پخش بودجه پنج ساله
درصد اضافه پخش

جمع پخش

3,020,000,000
15000
4.000.000
16.000.000
20.000.000
1
6,030,000,000
20000
6.000.000
24.000.000
30.000.000
2
10,040,000,000
25000
8.000.000
32.000.000
40.000.000
3
17,550,000,000
35000
10.000.000
40.000.000
50.000.000
4
مجموع امتیازات اضافه پخش قراردادهای پنج ساله گروه دوم که حداکثرسه بانک با بیمه های زير مجموعه خود قرارداد
منعقد نمايدحداکثر جدول شماره  41می باشد.
«جدول شماره » 41
(ارقام به میلیون ریال)
ردیف

میزان بودجه پنج ساله

رادیو

تلویزیون

جدول اضافه پخش بودجه پنج ساله
درصد اضافه پخش

جمع پخش

2020,000,000
10000
4.000.000
16.000.000
20.000.000
1
4530,000,000
15000
6.000.000
24.000.000
30.000.000
2
7240,000,000
18000
8.000.000
32.000.000
40.000.000
3
14050,000,000
28000
10.000.000
40.000.000
50.000.000
4
تبصره  :49پرداخت قراردادها ی پنج ساله گروه دوم(جدول شماره 40و )41سی درصد همزمان با عقد قرارداد بیست
و پنج درصد  12ماه پس از عقد قرارداد و بیست درصد  24ماه پس از عقد قرارداد پانزده درصد 36ماه پس از عقد
قرارداد و ده درصد  48ماه پس از عقد قرارداد خواهد بود .
*مدت اين نوع قراردادها  60ماه است که در صورت درخواست صاحبان آگهی و موافقت اداره کل بازرگانی ،تا شش ماه
ديگر قابل تمديد است.
میزان پخش آگهی هر سال حسب نیاز صاحبان کاال و خدمات خواهد بود.
50

طبقات برنامههای راديويی و تلويزيونی که طی دوره پنج ساله تفاهم مطابق روال عمومی از سوی ادارهکل بازرگانی
تعیین و اعالم میشود ،مالک عمل است.
انواع آگهیهای راديويی و تلويزيونی در تمامی شبکههای راديويی ،تلويزيونی و ملیِ استانی و برونمرزیِ متعلق به رسانه
ملی (متناسب با گويش و زبان هر شبکه) پخش آگهی در فضای مجازی سامانههای (پلت فرم) وابسته به صداوسیما با
تصويب اداره کل بازرگانی صدا و سیما قابل پخش است.
درخصوص آگهیهایِ ملیِ استانی (ضرايب تشويقی مندرج در ضوابط و مقررات پذيرش و پخش آگهیهای راديويی و
تلويزيونی سال مربوطه قابل احتساب خواهد بود ).
قراردادهای پنج ساله عالوه بر پخش قراردادی و اضافه پخش ذيربط ،در اين پنج سال تا سقف  %150نیز مشمول
تسهیالت تشويقی رايگان ( با حفظ اضافه پخش هر قرارداد) قرار میگیرند که متناسب با پخش های انجام شده در
تمام سالهای قرارداد و پايان هر ماه قابل استفاده است.
تبصره  :50پخش تشويقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد قابل پخش است.
تبصره  : 51چنانچه پخش اصلی با يک شرکت تبلیغاتی باشد ،پخش تشويقی اعطايی نیز بايد با همان شرکت تبلیغاتی
انجام شود (در صورت اعالم عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی ،تسهیم رايگان بالمانع است)
صاحبان آگهی گروه دوم در صورت استفاده از قراردادهای پنج ساله به ازای پخش هر سه هزار ونودوشش میلیارد ريال،
امکان استفاده از  10.000ثانیه آگهی رايگان را به ترتیب  %40تلويزيونی و  %60راديويی خواهند داشت.
درخصوص آگهیهای کمتر از  12ثانیه ،مالک محاسبه همان  12ثانیه خواهد بود.
تسهیالت تشويقی از راديو به تلويزيون قابل انتقال نیست.
ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه  2در تلویزیون
«جدول شماره»42
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1
2
3

صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

120
80
60

تبصره  : 52اين تسهیالت فقط برای پخش آگهیهای قبل از هر برنامه است ،درصورت پخش در ساير موقعیتها (بین،
و  )...ضريب متناسب با هر موقعیت اعمال خواهد شد.
تبصره  :53در صورتیکه صاحبان آگهی گروه دوم بخواهند تسهیالت تشويقی رايگان را در بهمن و اسفند ماه سال
دوره قراردادپخش نمايند طبق جدول ذيل محاسبه میشود.
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ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه  2در تلویزیون
«جدول شماره »43
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1
2
3

صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

90
50
40

ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه  2در رادیو
«جدول شماره »44
ردیف
1
2
3

زمان پخش
صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

درصد اضافه
50
70
60

تبصره :54در صورتیکه صاحبان آگهی گروه دوم بخواهند تسهیالت تشويقی رايگان را در بهمن و اسفند ماه سال
دوره قرارداد پخش نمايند طبق جدول ذيل محاسبه میشود.
ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه  2دررادیو
«جدول شماره»45
ردیف
1
2
3

درصد اضافه
30
50
40

زمان پخش
صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

تبصره  :55اين تسهیالت فقط برای پخش آگهیهای قبل از هر برنامه است ،درصورت پخش در ساير موقعیتها (بین
و  )...ضريب متناسب با هر موقعیت اعمال خواهد شد.

52

ماده  - 13اضافه پخش و افزایش بودجه ماهانه گروه سوم به استثنای گروه یك و دو:
ماهانه ،یك ،سه و پنج ساله:
در راستای ادامه حمایت ویژه از بخشهای تولیدی و خدماتی گروه سوم جداول زیر ارائه شده است.
«جدول شماره »46
(ارقام به میلیون ريال)
ردیف

میزان بودجه ماهانه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1.000
1.800
3.000
5.000
8.200
12.000
18.000
29.000
39.000
60.000
92.000

جدول اضافه پخش بودجه ماهانه تلویزیونی

درصد اضافه پخش

40
80
120
160
200
287
370
450
530
600
750

53

جمع پخش
1400
3.240
6.600
13.000
24.600
46.440
84.600
159.500
245.700
420.000
782.000

«جدول شماره » 47
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

اضافه پخش افزایش بودجه نسبت به سال  1400تلویزیونی
درصد افزایش نسبت به سال قبل

درصد اضافه پخش تشویقی

15
25
60
90
150
210
310
410
550

50
75
150
180
270
320
400
500
700

تبصره  :56استفاده از ضريب افزايش بودجه در سال  1401منوط به عقد و پخش قرارداد حداقل  5میلیارد ريالی در
تلويزيون و  1میلیارد ريالی در راديو در سال  1400است.
تبصره  :57برای عملیاتی کردن افزايش بودجه سال  ، 1401قراردادهای صاحبان کاال و خدمات در سال  1400يا بايد
کامل پخش شده باشد يا تمام مبلغ آن وصول شده باشد.
«جدول شماره » 48
(ارقام به میلیون ريال)
ردیف

میزان بودجه ماهانه

1
2
3
4
5
6
7
8

500
1.000
1.500
3.000
5.300
8.000
11.000
16.000

جدول اضافه پخش بودجه ماهانه رادیویی

درصد اضافه پخش جمع پخش
1.000
100
2.700
170
5.100
240
14.100
370
31.800
500
64.000
700
121.000
1000
256.000
1500
54

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

«جدول شماره »49
اضافه پخش افزایش بودجه نسبت به سال  1400رادیویی
درصد افزایش نسبت به سال قبل

15
25
45
70
90
150
310
400
550

درصد اضافه پخش تشویقی

50
90
170
200
270
340
500
650
850

تبصره  :58در گروه سوم برای بودجههای باالتر از سقف جدول ماهانه ،در تلويزيون به ازای هر  15میلیارد ريال 40
درصد و در راديو به ازای هر سه میلیارد ريال  50درصد اضافه پخش تشويقی اعطاء میشود.
و – قراردادهای حمایت از تولید داخلی و اشتغال پایدار سه ساله گروه سوم :
به منظور توسعه بازار و افزايش توان تولید ،و حمايت از زنجیره های توزيع و فروش به جهت سیاست گذاری در
روند فعالیتهای توزيعی و فروش و همچنین ارتقاء سطح زندگی در مصرف کنندگان  ،قرارداد پرداخت به صورت معین،
طی چک در تاريخهای معین با صاحبان کاال و خدمات منعقد میشود.
شرايط انعقاد قراردادهای سه ساله با صاحبان کاال و خدمات ،پس از پیشنهاد ادارهکل بازرگانی و تصويب معاون منابع
مالی و سرمايه انسانی در قالب تفاهم نامه و عقد قرارداد توسط اداره کل بازرگانی با منظور نمودن شرايط مندرج در
قراردادهای سه ساله عملیاتی می شود.
 مدت اين نوع قراردادها 36ماه است که در صورت درخواست صاحبان کاال و خدمات و موافقت اداره کل
بازرگانی ،تا شش ماه ديگر قابل تمديد است.
 انواع آگهیهای راديويی و تلويزيونی در تمامی شبکههای راديويی ،تلويزيونی و ملیِ استانی و فضای مجازی
،تلويزيون تعاملی و سامانههای مربوطه به رسانه ملی و شبکه های برونمرزیِ متعلق به رسانه ملی متناسب با
گويش و زبان هر شبکه برای تمام ويژندهای متعلق به شرکتهای گروه که بیش از  50درصد سهام آنها متعلق
به صاحبان کاال و خدمات باشد و يا ويژندهايی که مالک آنهاست با تصويب ادارهکل بازرگانی بالمانع است.
55

 درخصوص آگهیهایِ ملیِ استانی (ضرايب تشويقی مندرج در ضوابط و مقررات پذيرش و پخش آگهیهای
راديويی و تلويزيونی سال مربوطه قابل احتساب خواهد بود ).
از آنجايی که ويژگیهای بنگاههای کوچک و متوسط از قبیل:
 اشتغالزايی سريع کارآفرينی نوآوری و خالقیت انعطافپذيری بیشتردر نهايت ايجاد ارزش افزوده برای بنگاه مذکور و ايجاد اثرات اقتصادی احتمالی در سطح کشور و افزايش باورهای
عمومی جامعه نسبت به توان تولید کشور و ارتقاء سطح خودباوری و خوداتکايی تمام بنگاههای کوچک و متوسط
)  ( (SMEاز نظر اداره کل بازرگانی ) که متناسب با زمینه کاری شرکتها يا ويژندهای گروه سوم ارائه محصول و يا
خدمات میکنند ،بهشرط آنکه در  5سال گذشته (از سال پايه قرارداد) از هیچيک از شبکههای راديويی و تلويزيونی
تبلیغ پخش نکرده باشند ،پس از ارائه مدارک مثبته ذيربط ،وتصويب ادارهکل بازرگانی مشمول استفاده از ظرفیتهای
تبلیغاتی مذکور خواهند بود (.به استثناء فعاالن فضای مجازی که توضیحات آن ماده  14آمده است ) الزم به ذکر است
صاحبان کاال و خدماتی که از طرح حمايت از تولید داخلی و اشتغال پايدار استفاده نموده اند محدوديتی برای استفاده
از ظرفیت تفاهمنامه و قرارداد سه ساله پس از تصويب اداره کل بازرگانی ندارند.
تعداد نیروی انسانی بنگاههای کوچک و متوسط ( ) SMEاز نظر ادارهکل بازرگانی در قراردادهای عادی ،سه ساله و
فضای مجازی  ،سامانههای مربوطه به رسانه ملی به شرح ذيل است:
1ـ حداکثر  30نفر برای قراردادهای عادی و سه ساله و حداکثر  3نفر برای قراردادهای فضای مجازی در بنگاه های
کوچک
2ـ حداکثر  70نفر برای قراردادهای عادی و سهساله و حداکثر  30نفر برای قراردادهای فضای مجازی در بنگاه های
متوسط
تبصره : 59صاحبان کاال و خدمات میتوانند در حوزه ديجیتال از اين نوع قراردادهای سه ساله مطابق ماده  14استفاده
نمايند.
 مجموع امتیازات اضافه پخش قراردادهای سه ساله گروه سوم حداکثر جدول شماره  50می باشد.
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«جدول شماره » 50
(ارقام به میلیون ريال)
ردیف
1
2
3
4
5










جدول اضافه پخش بودجه سه ساله
میزان بودجه سه ساله
درصد اضافه پخش جمع پخش
23,000,000
2200
1.000.000
58,000,000
2800
2.000.000
156,000,000
3800
4.000.000
318,000,000
5200
6.000.000
710,000,000
7000
10.000.000

صاحبان کاال و خدمات که قرارداد سه ساله منعقد می نمايند  ،درصورت تمايل می توانند حداقل  15درصد
کل بودجه را در راديوآگهی پخش نمايند.
قراردادهای سه ساله عالوه بر پخش قراردادی و اضافه پخش ذيربط ،در اين سه سال تا سقف  %150نیز
مشمول تسهیالت تشويقی رايگان (با حفظ اضافه پخش های هر قرارداد ) قرار میگیرند که متناسب با پخش
های انجام شده در تمام سالهای قرارداد و پايان هر ماه قابل استفاده است.
صاحبان کاال و خدمات که قرارداد سه ساله منعقد مینمايند به ازای پخش هر چهارصد و دوازده میلیارد و
هشتصد میلیون ريال ،امکان استفاده از  10.000ثانیه آگهی رايگان را به ترتیب  %50تلويزيونی و  %50راديويی
خواهند داشت.
درخصوص آگهیهای کمتر از  12ثانیه ،مالک محاسبه همان  12ثانیه خواهد بود.
تسهیالت تشويقی از راديو به تلويزيون قابل انتقال نیست.
اين تسهیالت فقط مشمول کاال و خدمات ايرانی است که در کشور ايران تولید می شود و عرضه آن در داخل
کشور و يا خارج از کشور است .
میزان پخش آگهی هر سال حسب نیاز صاحبان کاال و خدمات تا سقف قرارداد و يا متمم آن خواهد بود.
طبقات برنامههای راديويی و تلويزيونی که طی دوره سه ساله تفاهم مطابق روال عمومی از سوی ادارهکل
بازرگانی تعیین و اعالم میشود ،مالک عمل است.
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«جدول شماره »51

ردیف

1

درصد پرداخت و زمان پرداخت در قراردادهای سه ساله
جدول زمان
جدول زمان پرداخت درصد
درصد
پرداخت
پرداخت هر (سال ( /شش ماهه اول پرداخت
شش ماهه (سه ماهه)
ودوم)
سال
سه ماهه اول
شش ماهه
40
اول
سه ماهه دوم
سال اول
30
سه ماهه سوم
شش ماهه
60
دوم
سه ماهه چهارم

60

سه ماهه اول

40

سه ماهه دوم
سه ماهه سوم

60
40
60
40
60
40
60

2

45

سال دوم

3

25

سال سوم

شش ماهه
اول

40

شش ماهه
دوم

60

شش ماهه
اول

40

شش ماهه
دوم

60

سه ماهه چهارم

سه ماهه اول
سه ماهه دوم
سه ماهه سوم
سه ماهه چهارم

درصد
پرداخت سه
ماهه
40
60
40

ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه 3در تلویزیون
«جدول شماره »52
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1
2
3

صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

120
80
60

تبصره  :60در صورتیکه صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهیالت تشويقی رايگان را در بهمن و اسفند ماه سال
دوره قرارداد پخش نمايند طبق جدول ذيل محاسبه میشود.
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ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه 3در تلویزیون
«جدول شماره »53
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1
2
3

صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

90
50
40

ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه 3در رادیو
«جدول شماره »54
ردیف
1
2
3

زمان پخش
صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

درصد اضافه
50
70
60

تبصره  :61در صورتیکه صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهیالت تشويقی رايگان را در بهمن و اسفند ماه سال
دوره قرارداد پخش نمايند طبق جدول ذيل محاسبه میشود.
ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه 3دررادیو
«جدول شماره»55
ردیف
1
2
3

درصد اضافه
30
50
40

زمان پخش
صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

تبصره  : 62اين تسهیالت فقط برای پخش آگهیهای قبل از هر برنامه است ،درصورت پخش در ساير موقعیتها (بین
و  )...ضريب متناسب با هر موقعیت اعمال خواهد شد.
در صورتیکه صاحبان آگهی متقاضی قراردادهای سه ساله  ،تمام يا بخشی از قرارداد و يا امتیازات متعلق
به آن را تحت هر عنوانی خارج از ظرفیتهای تولیدی ،توزيعی و فروشگاهی ويا تغییر مالکیت خود به غیر واگذار
نمايد ،قراردادهای سه ساله فسخ و پخش های انجام شده مطابق تعرفههای عادی محاسبه و اعمال خواهد شد.
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-

شرکت ها و کانون های تبلیغاتی که در تخلف مذکوربا صاحبان کاال و خدمات همراهی داشته باشند
کارمزد قرارداد مربوطه صفر و همچنین به ازای هر بار عدم رعایت این بند ،یك رتبه از رتبهبندی
شرکت یا کانون تبلیغاتی کسر خواهد شد .تشخیص این امر با ادارهکل بازرگانی است و در صورت
تکراری که باعث تنزل به رتبه  5یا تنزل از رتبه  5شود ،به مدت یك سال از ادامه همکاری شرکت
یا کانون ممانعت بعمل میآید.
تبصره  : 63هـرگونه تغییر در ضوابط و ساختارهای هريک از انواع قراردادهای يک ساله و سه ساله و پنج
ساله طی دوره اجرای آنها ،منوط به پیشنهاد ادارهکل بازرگانی و تصويب معاون محترم منابع مالی و سرمايه
انسانی است .صاحبان کاال و خدماتی که در سال  1400درخواست انعقاد قراردادسه ساله و پنج ساله کرده
باشند ،میبايست اسناد و مدارک مثبته مالی را تا تاريخ  1400/12/15به امور مالی ادارهکل بازرگانی تحويل
دهند و پخش آن را حداکثر از  1400/12/29آغاز نمايند تا مشمول استفاده از ضوابط دوره عقد قرارداد شوند.
در غیر اينصورت ،تمامی قراردادهای ارائه شده از سوی ادارهکل بازرگانی الزم االجراء نبوده و از درجه اعتبار
ساقط خواهد شد.

ظ  -شرايط عقد قرارداد هاي  5ساله گروه مشاركت تبليغات توليد كنندگان كاال و خدمات

رسانه ملی در راستای حمايت از بنگاههای اقتصادی طی سال های96تاکنون طرحهای حمايتی و میان مدت را عملیاتی
نموده است .با توجه به استقبال از طرحهای مذکور  ،طرح بلند مدت  5سالهای به منظور رشد و توسعه تولید کنندگان کاال و
خدمات و با رويکرد کاهش هزينههای زنجیره توزيع و ارائه ظرفیت بسیار ارزنده در حوزه تبلیغات به منظور دستيابی صاحبان
کاال و خدمات به بازارهای مستقیم و حذف تدريجی فرآيند توزيع بنکداری آغاز نموده است بمنظور حمايت از بنگاه های
اقتصادی و رفع موانع تولید بند «ج» ماده  4مجموعه ضوابط و مقررات پذيرش و پخش آگهیهای راديويی و تلويزيونی 1401فقط
برای قراردادهای پنج ساله الزم االجراء نیست  ،بنگاههای اقتصادی با استفاده از طرح مذکور ضمن برخورداری از شرايط خاص
و استثنايی اين طرح ،امکان برنامه ريزی ويژهای برای يک دوره  5ساله را خواهند داشت  .دراين راستا توجه و برنامه ريزی
برای گروههای تولیدی پوشاک؛ کیف و کفش و سراجی ها ـ گردشگری داخلی به ويژه بوم گردی ـ گردشگری سالمت -
شتاب دهندهها (استارتاپها) و شرکتهای دانش بنیان شده است ،با تشکیل گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و
خدمات میتوانند با رعايت موارد زير حداکثر بهره برداری از طرح مذکور داشته باشند.
* انعقاد قراردادهای پنج ساله با گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات ،پس از پیشنهاد ادارهکل بازرگانی
و تصويب معاون منابع مالی و سرمايه انسانی در قالب تفاهم نامه و عقد قرارداد توسط اداره کل بازرگانی عملیاتی
میشود.
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«جدول شماره»56
رديف

صاحبان کاال و خدمات

1

تولید کننده کیف و کفش و سراجی

2

تولید کننده پوشاک و البسه

3

شرکت گردشگری و بوم گردی

4

شرکت گردشگری سالمت

5

شرکت شتاب دهنده (استارتاپ ها) ودانش بنیان که کمتر 100هزار نفر کاربر دارند

«جدول شماره»57
ردیف

محدودیت صاحبان کاال و خدمات

1

* شرکتهای تولیدی لوازم خانگی

2

فروشگاههای زنجیرهای

3

شرکتهای اپراتورهای تلفن همراه

4

بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مورد تايید بانک مرکزی

5

شرکتهای بیمه

6

شرکت شتاب دهنده (استارتاپها) ودانش بنیان باالی 100هزار نفر کاربر دارند

* شرکتهای تولید کننده لوازم خانگی با دوام مانند يخچال ،تلويزيون ،ماشین لباسشويی ،ماشین ظرفشويی و جاروبرقی
که دست کم يکی از اين محصوالت را تولید میکنند.
لوازم خرد آشپزخانه اعم از برقی يا مکانیکی يا ظروف مشمول اين محدوديت نمیباشند.
تبصره : 64از آنجا که گروههای فوق الذکر ظرفیت قابل توجهی در توسعه اقتصاد کشور ،بخصوص در زمینه اشتغال
پايدار دارند در گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات ،حضور حداقل يکی از ،رديفهای يک تا « 5جدول
شماره  56الزامی است واز هر رديف فقط يک تولید کننده جمعاً  5تولید کننده (در رديف  5شرکتهای شتاب دهنده
(استارتاپ) و دانش بنیان زير 100هزار نفر کاربر سه شرکت مجاز است) میتوانند به منظور ايجاد رقابت سازندهای که
منافع آن در راستای اهداف مصرف کنندگان باشد ،گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات تشکیل داده و
قراردادهایگروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات منعقد کنند.
تبصره :65حضور بنگاههای اقتصادی تولید کننده کاال و خدمات با پرسنل کمتر از  400نفر میسراست و می توانند در
قالب زنجیره های تولید  ،توزيع  ،فروش و يا هر نوع همکاری با رعايت ضوابط و مقررات پذيرش و پخش آگهی های
بازرگانی سال ( 1400و سالهای دوره قرارداد) اقدام نمايند.
تبصره :66حضور بنگاههای اقتصادی تولید کننده کاال و خدمات با پرسنل بیش از  400نفر بشرطی میسر است که
حداقل حضور هريک از آنها در گروه مشارکت تبلیغات تولید کننگان کاال و خدمات 4000میلیارد ريال باشد.
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تبصره:67در قراردادهای با مبلغ  40000میلیارد ريال حداکثر  4شرکت تولید کننده کاال و خدمات میتوانند در قرارداد
گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات حضور داشته باشند .که دارای کاال و خدمات مشابه نیز نباشند
تبصره :68درقراردادهای با مبلغ  50000میلیارد ريال حداکثر  5شرکت تولید کننده کاال و خدمات میتوانند در قرارداد
گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات حضور داشته باشند .که دارای کاال و خدمات مشابه نیز نباشند
«جدول شماره »58

( ارقام به ده میلیارد ريال)

گروه « 3به استثناء شتاب دهنده (استارتاپ ها)و
مبلغ قرارداد

شرکتهای دانش بنیان که باالی 100هزار نفر
کاربردارند
درصد اضافه پخش

جمع پخش

گروه « 3شتاب دهنده ها (استارتاپ ها) و شرکتهای
دانش بنیان که بیش از  100هزار نفر کاربر دارند
درصد اضافه پخش

جمع پخش

2,000

15,000

302,000

13,500

272,000

2,500

17,500

440,000

15,500

390,000

3,000

20,500

618,000

18,500

558,000

4,000

27,500

1,104,000

25,000

1,004,000

5,000

36,000

1,805,000

33,500

1,680,000

مجموع امتیازات اضافه پخش قراردادهای پنج ساله حداکثر« جدول شماره »58میباشد.
تبصره :69از آنجا که رويکردها ،سیاستها و استراتژیهای فعاالن اقتصادی مختلف و صاحبان کاال و خدمات متعدد و
متفاوت میباشد ،مديران گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات و شرکتهای تبلیغاتی همکار ايشان موظف
و مکلفند در هنگام عقد قرارداد گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات به نحوی برنامه ريزی نمايند که
امکان ثبت و ضبط حسابها و صدور صورت حساب برای هريک از شرکاء گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و
خدمات در صورت لزوم به شکل مستقل ،قبل از پخش امکان پذير باشد.
تبصره :70انتقال مانده قرارداد آن دسته از گروههای اقتصادی و تولیدی که قبالً قرارداد داشتهاند به قرارداد گروه
مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات جديد با رعايت
تمامی اين ضوابط ،مشروط به افزايش بودجه حداقل  2برابر مانده قرارداد قابل انتقال بوده و پس از تعیین تکلیف
تعهدات مالی قرارداد قبلی انتقال میسر است .
تبصره :71اخذ قرارداد برای يک بنگاه اقتصادی طبق جدول شماره  58بالمانع است.
تبصره  :72انتقال يک بنگاه اقتصادی از يک گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات پس از تشکیل ،به گروه
مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات ديگر با رعايت مراتب ذيل امکان پذير است:
*افزايش بودجه حداقل2برابر میزان حضور در گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات اولیه
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*تعیین تکلیف تمامی تعهدات قراردادهای مشارکتی سالهای  1400به قبل در صورت عقد قرارداد و همچنین تعیین
تکلیف تمامی تعهدات قراردادهای گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات اولیه
*بررسیهای کارشناسی و موافقت اداره کل بازرگانی مبنی بر حضور در گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و
خدمات جديد،صاحبان کاال و خدماتی که قرارداد پخش تبلیغات سه ساله دارند میتوانند با رعايت مفاد اين بخشنامه
نسبت به عقد قرارداد  5ساله گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات جديد اقدام نمايند.
تنها يکی از شرکتهای ذيل و يا زير مجموعههای آنها میتوانند در يک گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و
خدمات حضور داشته باشند:
تبصره :73در گروه محصوالت تند مصرف  FMCGو کاالهای مشابه ،تجمیع و ائتالف بنگاههای اقتصادی که دارای
کاال و خدمات مشابه هستند امکان پذير نیست (به عنوان مثال در زنجیره تولید سس،رب و لبنیات تجمیع  2بنگاه
اقتصادی میسر نمیباشد)
بنگاههای اقتصادی و يا ويژندهايی که منطبق با طبقه و گروه صاحب آگهی مربوطه کاال و خدمات تولید و عرضه
میکنند به شرط اينکه طی  5سال گذشته (ازسال پايه قرارداد) از هیچ يک از شبکههای راديويی و تلويزيونی تبلیغ
پخش نکرده باشد،و همچنین مشروط به استفاده از زنجیره توزيع يا فروش گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و
خدمات پس از ارائه مدارک مثبته و تايید اداره کل بازرگانی میتوانند از ظرفیتهای تبلیغاتی اين قراردادها استفاده
کنند.
*صاحبان کاال و خدماتی که قبالً از طرح حمايت از تولید داخلی و اشتغال پايدار استفاده کردهاند ،محدوديتی برای
استفاده از ظرفیت قراردادهای پنج ساله گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات ندارند.
* مدت اين نوع قراردادها از زمان شروع تبلیغات 60ماه است.
*پخش تبلیغات راديويی و تلويزيونی تمام ويژندهای متعلق به شرکتهای گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال
و خدمات که بیش از %20به باال سهام آنها متعلق به صاحب کاال و خدمات طرف قرارداد باشد يا ويژندهايی که مالک
آنها هستند يا ويژندهايی که مشارکت نمودهاند از تمام شبکههای راديويی و تلويزيونی ملی و استانی و فضای مجازی
متعلق به رسانه ملی و شبکههای برون مرزی سازمان(متناسب با گويش و زبان هريک)بالمانع است.
پخش آگهی در راديو و تلويزيون بر اساس بودجه درخواستی تا سقف قرارداد منعقده به هر میزان که در هر يک از
رسانههای راديويی و تلويزيونی استفاده کنند با حفظ اضافه پخش کل مبلغ قرارداد بالمانع است.
* قراردادهای  5ساله عالوه بر پخش قراردادی و اضافه پخش ذيربط ،در اين پنج سال تا سقف  %150نیز مشمول
استفاده از تسهیالت تشويقی رايگان (با حفظ اضافه پخشهای هر قرارداد)هستند که متناسب با پخشهای انجام شده
در تمام سالهای قرارداد و در پايان هر ماه قابل استفاده است( .ويا با برنامهريزی الزم تمامی تسهیالت تشويقی خود را
درپايان دوره قرارداد پس از اتمام پخش مالی عملیاتی مینمايند)
چنانچه پخش اصلی با يک شرکت تبلیغاتی باشد ،پخش تشويقی اعطايی هم بايد با همان شرکت تبلیغاتی انجام شود.
(درصورت اعالم عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی تسهیم رايگان بالمانع است)
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اضافه پخش تشويقی هرنوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد قابل پخش خواهد بود.
* صاحبان کاال و خدمات قراردادهای گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات به ازای هريک هزار و سی
و دو میلیارد ريال امکان استفاده از  10هزار ثانیه پخش رايگان  %50تلويزيونی  %50راديويی را خواهند داشت.
ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه 3در تلویزیون
«جدول شماره »59
رديف

زمان پخش

درصد اضافه

1
2
3

صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

100
80
60

ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه  3در رادیو
«جدول شماره »60
رديف
1
2
3

درصد اضافه
50
70
60

زمان پخش
صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

تبصره:74در صورتیکه صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهیالت تشويقی رايگان را در بهمن و اسفند ماه هر سال
در طول دوره قرارداد پخش نمايند طبق جداول ذيل محاسبه میشود.
ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه  3در تلویزیون
«جدول شماره»61
رديف

زمان پخش

درصد اضافه

1
2
3

صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

80
50
40
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ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه  3در رادیو
«جدول شماره»62
رديف
1
2
3

درصد اضافه
30
50
40

زمان پخش
صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

تبصره  :75اين تسهیالت فقط برای پخش آگهیهای قبل از هر برنامه است ،درصورت پخش در ساير موقعیتها (بین
و موقعیت آگهی) در بسته مطابق مجموعه ضوابط و مقررات پذيرش و پخش آگهیهای راديويی و تلويزيونی هر سال
در طول دوره قرارداد  ،ضريب متناسب با هر موقعیت آگهی اعمال خواهد شد.
در صورتیکه صاحبان آگهی متقاضی قراردادهای  5ساله ،تمام يا بخشی از قرارداد و يا امتیازات متعلق به آن را تحت
هر عنوانی خارج از ظرفیتهای تولیدی ،توزيعی و فروشگاهی ويا تغییر مالکیت خود به غیر واگذار نمايد ،قراردادهای
 5ساله فسخ و پخش های انجام شده مطابق تعرفههای عادی محاسبه و اعمال خواهد شد.
تبصره :76آگهیهای کمتر از  12ثانیه در اين بخش همان  12ثانیه محاسبه میشود.
*اين تسهیالت فقط مشمول کاالها و خدمات ايرانی است که در داخل کشور تولید و در داخل يا خارج از کشور عرضه
میشوند.
*میزان پخش آگهی هر سال براساس نظر صاحب آگهی و تا سقف قرارداد يا متمم آن خواهد بود.
*طی دوره قرارداد گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات ،مالک عمل در تعیین طبقات برنامههای
راديويی و تلويزيونی که پخش میشوند ،همان است که طبق روال عمومی از سوی اداره کل بازرگانی تعیین و اعالم
میشود.
تبصره  :77درصورتیکه صاحبان کاال و خدماتی که در سال جاری قرارداد پخش آگهی يک ساله يا سه ساله دارند و
متقاضی استفاده از قرارداد گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات باشند تعهدات گروه مشارکت تبلیغات
تولید کنندگان کاال و خدمات نمیتواند کمتر از تعهدات سال جاری و يا تعهدات هلدينگی سه ساله باشند.
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«جدول شماره »63
درصد و زمان پرداخت در قراردادهای پنج ساله گروه سوم و شتاب دهنده ها و دانش بنیان ها
درصد
جدول زمان
درصد پرداخت
درصد پرداخت جدول زمان پرداخت (سال پرداخت
پرداخت (سه
ردیف
سه ماهه
شش
( /شش ماهه اول ودوم)
پنج سال
ماهه)
ماهه

1

20

سال
اول

2

25

سال
دوم

3

30

سال
سوم

4

15

سال
چهارم

5

10

سال
پنجم

شش ماهه اول

40

شش ماهه دوم

60

شش ماهه اول

40

شش ماهه دوم

60

شش ماهه اول

40

شش ماهه دوم

60

شش ماهه اول

40

شش ماهه دوم

60

شش ماهه اول

40

شش ماهه دوم

60

سه ماهه اول

40

سه ماهه دوم
سه ماهه سوم
سه ماه چهارم

60
40
60

سه ماهه اول

40

سه ماهه دوم

60

سه ماهه سوم

40

سه ماه چهارم

60

سه ماهه اول

40

سه ماهه دوم
سه ماهه سوم
سه ماه چهارم
سه ماهه اول
سه ماهه دوم
سه ماهه سوم
سه ماه چهارم
سه ماهه اول
سه ماهه دوم
سه ماهه سوم
سه ماه چهارم

60
40
60
40
60
40
60
40
60
40
60

تبصره  :78از آنجا که گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات پس از تشکیل گروه  ،تمايل به ارائه اسناد
تعهد آور مالی جداگانه ای دارند به منظور حمايت و تسهیل در اين امر،هر يک از اعضا گروه می توانند با امضاء و قبول
فرم ارائه شده توسط اداره کل بازرگانی تعهدات مالی خود را طی اسناد تعهد آور مالی جداگانه ای به امور مالی اداره
کل بازرگانی رسانه ملی تسلیم نمايند.
تبصره:79شروع پخش آگهیهای گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات منوط و مشروط به اخذو تسلیم
تمامی اسناد تعهد آور گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات طی دوره قرار داد است .
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در صورتیکه گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات در ساختار کنسرسیوم و تشکیل يک شرکت مستقل
و مشترک نسبت به عقد تفاهم نامه و قرار داد نمايند اسناد تعهد آور مالی که توسط گروه مشارکت تبلیغات تولید
کنندگان کاال و خدمات مشخص شده در کنسرسیوم قابل دريافت می باشد.
ماده  -14پخش آگهی وظرفیتهای مربوطه در فضای مجازی سامانههای (پلت فرم) وابسته به صداوسیما:
گسترش فزاينده فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی بهويژه شبکه جهانی اينترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد
زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمايهگذاری وسیع و هدفمند در جهت بهرهگیری حداکثری از فرصتهای
ناشی از آن در جهت پیشرفت همهجانبه کشوردر حوزه های فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی و ارائه خدمات
گسترده و مفید به قشرهای گوناگون مردم ،رسانه ملی را بر آن داشت تا بسترهای الزم برای حضور صاحبان
کاال و خدمات را در پخش آگهی در فضای مجازی سامانههای (پلت فرم) وابسته به صداوسیما فراهم کند.
چنانچه صاحبان کاال و خدمات در هريک از انواع قراردادهای خود (يک ساله يا سه ساله) ،بخشی از بودجه خود را
برای پخش تبلیغات در فضای مجازی و سامانههای ( پلت فرم ) متعلق به صداوسیما اختصاص دهند ،مبلغ اين قراردادها
بدون کسر امتیازات تشويقی در ساختارهای تبلیغات در فضای مجازی و سامانههای ( پلت فرم ) متعلق به صداوسیما
عملیاتی خواهد شد.
در صورتیکه صاحبان کاال و خدمات نسبت به انعقاد قرارداد جداگانه اقدام نمايند ،بر مبنای روشهای انتخابی يا
ترکیبی از روشهای انتخابی ( متعاقباً با پیشنهاد کارشناسی اداره کل بازرگانی پس از تأيید معاونت منابع مالی و سرمايه

انسانی و تصويب رياست ارجمند سازمان عملیاتی خواهد شد) .
تبصره  :80صاحبان کاال و خدمات که برای پخش تبلیغات در فضای مجازی ،تلويزيون تعاملی وسامانههای متعلق به
رسانه ملی با ادارهکل بازرگانی قرارداد منعقد نمايند ،حسب مورد ،مشمول ظرفیتهای تشويقی و حمايتی ارائه
شده توسط اداره کل بازرگانی طی دوره قرارداد می شوند
در صورتیکه در راستای گسترش ارائه خدمات به مصرفکنندگان نهايی ،سامانههای توزيع و فروش بخواهند در تبلیغات
خود از ويژند و ظرفیتهای تشويقی صاحبان کاال و خدماتی که  SMEمحسوب میشوند استفاده کنند ،مشروط به
اينکه در هر آگهی عالوه بر پلتفرم از يک ويژند استفاده نمايند مشمول ضريب  1.5برابری و برای دو ويژند مشمول
ضريب  2برابری ،برای  3ويژند مشمول ضريب  3.5برابری و برای بیش از  3ويژند ،مشمول ضريب  6برابری خواهند
بود .ضمناً اين ضرايب عالوه بر ضرايب ويژند قرارداد اصلی است.
تبصره  : 81بهعالوه چنانچه ويژند مورد تبلیغ ضريب خاصی داشته باشد ،اين ضريب نیز اعمال خواهد شد.
تبصره  :82جداول و نرخنامه ها و تعرفه های ساالنه حسب مورد برای هر يک از سامانه هايی که مورد تايید اداره کل
بازرگانی باشد قابلیت اجرا را داراست .
پیرو اتخاذ سیاست پذيرش و پخش تبلیغات فضای مجازی سامانههای (پلت فرم) وابسته به صداوسیما و تعیین نحوه پخش
اين نوع تبلیغات به شرح زير قابلیت اجرا را دارد.
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-

تبلیغات پری رول ( )Pre-rollویدیویی :تبلیغ پری رول يک تبلیغ ويديويی است که به طور خودکار و مستقیم
قبل از يک ويديوی خاص روی پلتفرم ( موبايل  /رايانه ) پخش میشود .مدت زمان اين نوع تبلیغات بین  3تا  10ثانیه
است .در برخی از بسترها ،تبلیغات پری رول قابل رد کردن هستند ،به همین دلیل بايد از همان ابتدا بتوانند توجه
مخاطبان را به خود جلب کنند .بینندگان به جای رد کردن تبلیغ میتوانند برای کسب اطالعات بیشتر روی آن کلیک
کنند تا به صفحه فرود مربوط بروند.

-

تبلیغات پری رول آرم آگهی  :در ابتدا يا انتهای هر بسته آگهی نمايش ويژند تجاری و شعار صاحبان آگهی بدون
گفتار پخش می شود .زمان اين تبلیغات  2ثانیه است.

-

بنر :تبلیغاتی هستند که در قالب گرافیکی ثابت يا متحرک و فرمتهای مختلف مانند متن ،تصاوير ،ويدئو و يا ترکیبی
از اينها در جايگاه مخصوصی در صفحه پلتفرم قرار میگیرد و در صورت کلیک بر روی آنها ،مرورگر اينترنت مخاطب
را به وب سايت تبلیغکننده منتقل خواهد کرد  .هدف از تبلیغات بنری ،انتقال پیام برند و تبلیغات به بازديدکنندگان
وب سايت موردنظر است .فرم اين نوع تبلیغات مستطیلهايی با ابعاد مختلف است؛ درصفحه موبايل  60*468و در
صفحه رايانه  240*120است.

-

حك آرم :مدت زمان حک آرم  3ثانیه است .

-

دعوت به تماشا :میتواند متناسب با زمان هر برنامه در يکی از موقعیتهای قبل ،ادامه و انتهای برنامه و يا هر سه
موقعیت پخش شود و مدت زمان پخش آن  5ثانیه است.

-

زیرنویس :زمان آن  8ثانیه است و برای زيرنويسهای کمتر از آن نیز همان  8ثانیه محاسبه میگردد.

-

الیت باکس  : Light Boxتبلیغات اليت باکس به طور خودکار متناسب با فضاهای تبلیغاتی در صفحه نمايش قرار
میگیرند که در صورت کلیک بر روی آنها ،مرورگر اينترنت مخاطب را به وبسايت تبلیغکننده منتقل خواهد کرد .
ابعاد اليت باکسها در صفحه رايانه  125*125و در صفحه موبايل  60*60است.

-

تبلیغات کلیکی :تبلی غاتی که در قالب بنر يا اليت باکس باشند ،به ازای هر بار کلیک شدن توسط کاربران هزينهای
جدا از هزينه پايه از آگهیدهنده اخذ میشود .قیمت اين کلیکها با توجه به اينکه از چه جايگاهی گرفته شدهاند
متفاوت خواهد بود .اينگونه تبلیغات میتوانند در يکی از دستههای زير قرار گیرند :

 -1روش  CPTکه در آن هزينه به ازای زمان مشخصی از نمايش تبلیغات صاحبان کاال و خدمات تعیین میشودCost ( .
) Per Time
 -2روش  CPMکه هزينه به ازای هر تعداد بار نمايش تبلیغات صاحبان کاال و خدمات تعیین میشود.
((Cost Per Mille
 – 3روش  CPCکه هزينه به ازای تعداد نفراتی که در فضای مجازی از نمايش تبلیغات صاحبان کاال و خدمات ديدن
میکنند تعیین میشود) Cost Per Click( .
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ماده  -15انواع پرداخت قراردادها:
الف -نقدی:
«جدول شماره »64
جدول پرداخت گروه یك و دو
درصد پرداخت درصد اضافه پخش
نحوه پرداخت
170
100
70
90
نقدی
30
60
20
50
«جدول شماره »65
ردیف
1
2
3
4

جدول پرداخت گروه سوم
درصد اضافه پخش
نحوه پرداخت
500
نقدی  6ماهه و بیشتر
300
نقدی 3ماهه وکمتر از6ماه
120
نقدی کمتر از 3ماه
70
ضمانت نامهای

تبصره  :83صاحبان آگهی در همه گروهها که شروع قرارداد آنها فروردين ماه  1401است ،بايد حداکثر تا تاريخ
 1400/12/24وجه قرارداد نقدی خود را به صورت کامل پرداخت نمايند .مالک امکان پخش ،تايید پرداخت
وجوه از سوی امور مالی بازرگانی صداوسیماست.
تبصره :84صاحبان آگهی که مايلند وجه قرارداد خود را به صورت ضمانتنامه بانکی پرداخت کنند ،میتوانند به تاريخ
نیمه زمان قرارداد ،ضمانتنامه بانکی ارائه نمايند.
تبصره  :85صاحبان آگهی گروههای يک و دو در طول سال  1401میتوانند در هريک از رسانهها يک قرارداد نقدی
منعقد نمايند.
تبصره  :86صاحبان آگهی گروه سه میتوانند قراردادهای نقدی را به صورت يکماهه ،دو ماهه ،سه ماهه ،شش ماهه و
ساالنه منعقد نمايند (قراردادهايی که شروع پخش آنها از تاريخ  1401/1/1باشد پس از اصالح مدارک مثبته
مالی میتوانند پخش آگهی خود را از زمان عقد قرارداد در سال  1400شروع نمايند).
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تبصره  :87به آن دسته از صاحبان کاال و خدماتی که در سال  1401مشمول امتیازات تشويقی افزايش بودجه باشند
در صورتیکه در طول دوره بیش از يک قرارداد منعقد نمايند ،به آخرين قرارداد آنها امتیازات اضافه پخش
بودجه و حضور مستمر تعلق میگیرد .
ب) صورت حسابی:
در صورتی که صاحبان کاال و خدمات به داليل دولتی بودن براساس زمان و موعد پخش ،امکان ارائه چک به
تـاريخهـای مـورد نظر را ندارند ،صورتحساب بـا درخواست باالترين مقام تشخیص و يا معاون اداری و مالی دستگاه
مربوط يا ذیحساب صاحبان کاال و خدمات صادر میگردد و صاحبان کاال و خدمات موظف است حداکثر ظرف مدت
 7روز کاری پس از صدور صورتحساب ،مبلغ آن را به حساب ذکر شده در قرارداد واريز نمايد.
تبصره  : 88صاحبان کاال و خدمات گروه سه در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی ،با تشخیص ادارهکل بازرگانی صداوسیما،
ظرف مدت  7روز کاری پس از صدور صورتحساب ،امکان پرداخت مبلغ صورتحساب صادره را به حساب
مندرج در قرارداد دارند.
ج) غیرنقدی:
مبلغ قرارداد گروه سوم به صورت ماهانه تقسیط و توسط صاحبان آگهی ،به حساب ذکر شده در قرارداد واريز خواهد
شد .اولین قسط  ،همزمان با شروع قرارداد اخذ و آخرين قسط تا چهار ماه پس از پايان قرارداد دريافت و تسويه
میشود.
تبصره  :89درصد مالیات بر ارزش افزوده هر قرارداد طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی برای سال  1401جداگانه
دريافت خواهد شد (مبلغ اين مالیات جدا از مبلغ قرارداد دريافت شده و در جدول محاسبات بودجه قرار
ندارد).
تبصره :90هرگونه تغییر کاهشی يا افزايشی حسب مورد در نحوه پرداخت مبالغ تفاهمنامهها و قراردادها و سهم سازمان از فروش
محصوالت تبلیغ شده ،صرفاً براساس پیشنهاد ادارهکل بازرگانی و تصويب معاون منابع مالی و سرمايه انسانی امکانپذير است.
ماده-16تسهیالت تشویقی حمایت از تولید داخلی و اشتغال پایدار گروه سوم که بیش از  %51سهام آنها
متعلق به بخش خصوصی است:
حمايت از تولید داخلی و اشتغال پايدار فرصت بسیار مغتنمی برای حمايت و تقويت از سرمايههای اجتماعی و تولید
ملی است .در تولید ملی عالوه بر توجه به منابع اقتصادی ،بايد توجه خاص و ويژهای هم به منابع انسانی صورت گیرد
زيرا نیروی کار شريفترين ،مهمترين و با ارزشترين عامل بین عوامل گوناگون تولید است و هیچ عامل ديگری بدون
حضور نیروی انسانی متخصص ،خالق و نوآور ،اهداف تولید را محقق نخواهد کرد .حیات بالقوه تولید متضمن توجه
جدی به نیروی کار است چرا که نیروی انسانی با انگیزه و حرفهای عالوه بر رشد جوامع ،توان تولید کشور را نیز به
سطح قابل قبولی میرساندکه نتیجه آن اقتدار ،پیروزی و سرافرازی کشور است.
رسانه ملی طی سالهای  1396تا 1400با سیاستگذاری بر پايه اين مهمترين عامل ،در حمايت از تولید داخلی و
اشتغال پايدار نقشآفرينی نموده و در ادامه سیاستهای مذکور ،در راستای تقويت بنیه اقتصادی بنگاههای کوچک و
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حمايت حداکثری از اشتغال نیروی انسانی در سال 1401بسته حمايتی ذيل را اعالم مینمايد .صاحبان کاالی گروه
سوم که تولید کننده محصول نهايی برای مصرف کننده نهايی هستند درصورتیکه طی سال (1400سال پايه) حداکثر
تا سقف  260میلیارد ريال به کارکنان خود دستمزد و يا حقوق و مزايا پرداخت نموده باشند با ارائه فهرست مورد تأيید
سازمان تامین اجتماعی ،مشمول برخورداری از اين طرح شده و میتوانند برابر پرداختهای خود و حداکثر تا سقف  260میلیارد
ريال از تعرفه به نرخ صفرريال ( 100%رايگان) طبق جدول شماره  66استفاده نمايند.

ضریب ریالی پخش آگهی تسهیالت تشویقی گروه 3
«جدول شماره»66
درصد تسهیالت

حداکثررقم طبق تعرفه

ردیف مبلغ بیمه پرداختی طبق اعالم سازمان تامین اجتماعی

1

تا 50میلیارد ريال

300

150میلیارد ريال

2

از  50میلیارد و يک ريال تا 100میلیارد ريال

200

200میلیارد ريال

3

از  100میلیارد و يک ريال تا 150میلیارد ريال

150

225میلیارد ريال

4

از  150میلیارد و يک ريال تا 200میلیارد ريال وبیشتر

130

260میلیارد ريال

تبصره  :91آن دسته از بنگاههای اقتصادی مشمول ماده  16که در سال  1400از تسهیالت تشويقی استفاده نمودهاند ،با رعايت
ماده  16و تبصرههای ذيربط آن در سال  1401و احتساب  50درصد دستمزد يا حقوق و مزايای پرداختی به کارکنان
خود ،حداکثر تا  130میلیارد ريال مشمول استفاده از ظرفیت مذکور خواهند بود.
تبصره  : 92در بسته حمايتی اين ماده برای گروههای هلدينگی (ماده  ،)13ظرفیت تشويقی حمايت از رونق تولید برای کل
هلدينگ  260میلیارد ريال طبق تعرفه است .شرکتهای وابسته به گروه برای استفاده از اين ظرفیت تشويقی مکلف
هستند وضعیت سهام خود را قبل از انعقاد قرارداد مشخص و ارائه نمايند .ادارهکل بازرگانی میتواند براساس
درخواست کتبی گروه ،ظرفیت تشويقی را بین هريک از اعضای آن توزيع نمايد.
تبصره  :93چنانچه شرکتی از ظرفیت تشویقی ماده  16استفاده نماید و بعدا مشخص شود جزء گروه هلدینگ بوده،
مازاد پخش گروه تعرفه مصرفی طبق مقررات مجموعه ضوابط محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره  : 94مبنای محاسبه برای آن دسته از صاحبان کاال و خدمات مشمول استفاده از تسهیالت تشويقی که در سال
 1400از اين طرح استفاده نمودهاند ،میزان پرداخت حقوق و مزايا و دستمزد از ماه بعد از استفاده از تسهیالت
تشويقی سال  1400است.
تبصره  : 95مبنای محاسبه و تعیین مبلغ تعرفه قرارداد ،ارائه لیست حقوق و مزايای پرداختی يکساله مورد تأيید
سازمان تأمین اجتماعی منتهی به دوره زمانی پخش تبلیغات است.
تبصره : 96مبلغ طبق تعرفه تبلیغات حمايت از اشتغال داخلی به صورت  %50تلويزيونی  % 50راديويی تقسیم
میشود.به استثناء شبکه های استانی قابل پخش است .
71

تبصره  : 97در صورتیکه پرداخت حقوق و مزايای پرسنل صاحب آگهی نسبت به سال پايه ( 50% ،)1400افزايش
داشته باشد ،مبلغ تعرفه قرارداد منعقده نیز  %50افزايش خواهد يافت.
تبصره  : 98به جهت رعايت حقوق مخاطبین و مصرف کنندگان کاالی ايرانی ،مشمولین طرح مذکور با توجه به رايگان
بودن طرح موظفند آگهیهای خود را مطابق با ضوابط پخش سازمان صدا و سیما و رعايت مسائل کیفی و
کمی تهیه و ارائه نمايند.
تبصره  : 99خودروسازان و بیمههای دولتی مشروط به عقد قرارداد حداقل  1000میلیارد ريالی (تسهیالت تشويقی
قرارداد  1000میلیارد ريالی آنها مشمول ماده  13و ساير مواد مجموعه ضوابط و مقررات پذيرش و پخش
آگهی های بازرگانی سال  1401خواهند شد) درصورت اتمام پخش قرارداد اصلی و تسويه کامل تعهدات
مالی  ،مشمول استفاده از اين تسهیالت طبق جدول 66خواهند بود.
تبصره  : 100تسهیالت تشويقی از راديو به تلويزيون قابل انتقال نیست.
تبصره  :101اين تسهیالت فقط مشمول کاالهای تولید در ايران است.
تبصره :102هر گونه کتاب (اعم از آموزشی و کمک آموزشی و  )......وانتشارات می توانند از بند  5-4استفاده نمايند.
تبصره  : 103چنانچه هريک از صاحب آگهی برخوردار از اين تسهیالت ،به هر نحوی از انحاء ،تبلیغات محصوالت خود
را از شبکههای ماهوارهای فارسی زبان پخش کند ،اين تسهیالت کانلميکن تلقی شده و هزينه آن بر اساس
تعرفههای موجود و به نرخ روز محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره  : 104صاحبان کاال و خدماتی که تولید محصوالت نهایی قند و شکر و نبات و نوشابه انرژی زا مینمایند
نمی توانند از این تسهیالت تشویقی استفاده نمایند.
ماده  – 17حمایت از مشاغل آسیب دیده از ویروس کرونا :
از آنجا که بر اثر شیوع ويروس کرونا برخی مراکز تولیدی و خدماتی به ويژه در ماههای پايانی سال  98و در ادامه تا
کنون با رکود فعالیتها و محدوديت های زمانی و مکانی در نظام توزيع و عرضه روبرو شده اند( به استثناء فعالیتهای
فضای مجازی ) ،با عنايت به شعار سال « 1400تولید  ،پشتیبانی ها و مانع زدایی  ،رسانه ملی که همواره در
راستای تحقق شعارهای سال درپی حمايت از تولیدکنندگان و صاحبان کاال و خدمات داخلی است ،به منظور حمايت
از صنوف مختلفی که از اين شرايط آسیب ديدهاند ،به قراردادهای يکساله سال  1401و يا تفاهمنامهها و قراردادهای
سه ساله و پنج ساله منعقد شده و يا منعقد خواهند شد صنوف مشروحه زير ،مشروط بر اينکه برای اجرای تعهدات
فیمابین نسبت به عقد قرارداد اولیه و يا قرارداد و تفاهم نامه سه ساله و يا پنج ساله فقط به صاحب آگهی مشارکت
کننده در گروه که مشمول اين بند میشود در حال پخش و يا ادامه پخش داشته باشند  ،امتیازاتی به شرح جدول 67
اعطا مینمايد.
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-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

پوشاك
گردشگری
کیف ،کفش و سراجیها
مراکز خرید سرپوشیده فروشگاههای عرضه مستقیم محصوالت غذایی آماده مصرف
مراکز و اماکن ورزشی ،تفریحی و فرهنگی
مراکز ارائه خدمات بهداشتی
محصوالت فرهنگی مانند کتاب و ...
«جدول شماره »67
واحد :میلیارد ریال /ثانیه
ردیف

مبلغ
قرارداد

جمع کل ثانیه متعلقه

1

500

1500

2

1000

3000

3

1500

4500

4
5

2000
2500

6

3000

6000
7500
9000

7

3500

10500

 امتیازات حمايتیِ آسیبهای ناشی از شیوع ويروس کرونا ،برای تمام صنوف مشمول اين حمايتها ،در تمامطول دوره قرارداد جاری و ساری است؛
تبصره  :105چنانچه در سال  1401نیز بر اساس اعالم ستاد مقابله با ويروس کرونا ،محدوديتهای ناشی از شیوع اين
ويروس کماکان ادامه يابد ،امتیازات حمايتی اين موضوع نیز کماکان به تمام صنوف مشمول ،قابل اعطاست.
 تمام صنوف مورد حمايت ،در سال  1401نیز با رعايت تمامی ضوابط اين مجموعه ،مشمول استفاده از ظرفیتتسهیالت تشويقی اين بند خواهند بود.
 نحوه تقسیمبندی تسهیالت تشويقی براساس  50درصد در تلويزيون و  50درصد در راديو است. مالک محاسبه آگهیهای کمتر از  12ثانیه ،همان  12ثانیه است.تبصره  : 106اين تسهیالت فقط برای پخش آگهیهای قبل از هر برنامه است ،درصورت پخش در ساير موقعیتها (بین
و  )...ضريب متناسب با هر موقعیت اعمال خواهد شد.
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ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی کرونا در تلویزیون
«جدول شماره»68
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1
2
3

صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

120
80
60

تبصره  :107در صورتیکه صاحبان آگهی گروه سوم بخواهند تسهیالت تشويقی رايگان را در دی و بهمن ماه سال
 1401و يا سالهای دوره قرارداد پخش نمايند طبق جدول ذيل محاسبه میشود.
ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی کرونا در تلویزیون
«جدول شماره »69
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1
2
3

صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

90
50
40

ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی کرونا در رادیو
«جدول شماره»70
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1
2

صبحگاهی
عصرگاهی

50
70

3

شامگاهی

60

تبصره : 108در صورتیکه اين گروه از صاحبان آگهی بخواهند تسهیالت تشويقی رايگان را در دی و بهمن ماه سال
 1401پخش نمايند طبق جدول ذيل محاسبه میشود.
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ضریب زمانی پخش آگهی تسهیالت تشویقی کرونا در رادیو
«جدول شماره»71
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1

صبحگاهی

30

2

عصرگاهی

50

3

شامگاهی

40

تبصره : 109اين تسهیالت فقط برای پخش آگهیهای قبل از هر برنامه است ،درصورت پخش در ساير موقعیتها (بین،
و  )...ضريب متناسب با هر موقعیت اعمال خواهد شد.
ماده  – 18تسهیالت تشویقی برای ویژند ملی:
صاحبان کاال و خدماتی که در سالهای 1399و  1400و 1401از سوی سازمان توسعه تجارت ،به عنوان «ویژند
ملی» شناسايی شوند ،تا پايان بهمن ماه  1401از تسهیالت تشويقی رايگان  2000ثانیهای برخودار خواهند شد.
 نحوه تقسیمبندی تسهیالت تشويقی براساس  50درصد در تلويزيون و  50درصد در راديو است.
 مالک محاسبه آگهیهای کمتر از  12ثانیه ،همان  12ثانیه است.
ضریب زمانی پخش تسهیالت تشویقی تلویزیونی ویژند ملی
«جدول شماره»72
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1
2
3

صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

120
80
60

تبصره : 110در صورتیکه اين گروه از صاحبان آگهی بخواهند تسهیالت تشويقی رايگان را در دی و بهمن ماه سال
 1401پخش نمايند طبق جدول ذيل محاسبه میشود.
ضریب زمانی پخش تسهیالت تشویقی تلویزیونی ویژند ملی
«جدول شماره»73
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1
2
3

صبحگاهی
عصرگاهی
شامگاهی

90
50
40
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ضریب زمانی پخش تسهیالت تشویقی رادیویی ویژند ملی
«جدول شماره»74
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1
2

صبحگاهی
عصرگاهی

50
70

3

شامگاهی

60

تبصره : 111در صورتیکه اين گروه از صاحبان آگهی بخواهند تسهیالت تشويقی رايگان را در دی و بهمن ماه سال
 1401پخش نمايند طبق جدول ذيل محاسبه میشود.
ضریب زمانی پخش تسهیالت تشویقی رادیویی ویژند ملی
«جدول شماره»75
ردیف

زمان پخش

درصد اضافه

1

صبحگاهی

30

2

عصرگاهی

50

3

شامگاهی

40

تبصره  : 112اين تسهیالت فقط برای پخش آگهیهای قبل از هر برنامه است ،درصورت پخش در ساير موقعیتها
(بین ،و  )...ضريب متناسب با هر موقعیت اعمال خواهد شد.
ماده  –19بسته حمایتی از تغییر ویژند غیر ایرانی به ویژند ایرانی:
بر تمام فعاالن عرصه اقتصاد (بنگاهها و شرکتها و کانونهای تبلیغاتی) مبرهن است که ويژند تجاری ،مانند گرههای
ذهنی يا تداعیهای کارکردی ،احساسی و عقاليی ،از جمله مزايايی است که بر بازار هدف تأثیرات عمیقی
برجای میگذارد و از همیـنرو پیوند میـان تصاوير و نشانهها با هر ويژند تجاری ،در خريد هر کاال يا محصول
مبنای بسیاری از انتخابها و تصمیمگیریهاست.
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با توجـه به وضعیت جغرافـیايی کشور عزيزمان ايران ،همگان بهخوبی آگاهند که در قیاس با ويژگیهای کشورهای
همسايه از قبیل زبان ،فرهنگ و مسائل قومی ،رقابت با ويژندها و نام و نشانهای خارجی همواره از
دغدغههای مهم و اساسی فعاالن حوزه تولید در انتخاب ويژند تجاری خود بوده و هست بهويژه که طی
سالهای طوالنی برای اين دارايی ارزشمند خود (ويژند) هزينههای چشمگیری متقبل شدهاند.
از سوی ديگر زبان فارسی به عنوان میراث پرارزش نیاکان ،گرانبهاترين سرمايه ملی و هويت ما ايرانیان است که
نسل به نسل و سینه به سینه ،امروز به دست ما رسیده و همه بايد در حفظ اين میراث ارزشمند و عظیم
سهیم و کوشا باشیم.
با توجه به ضرورت حفظ زبان و ادبیات فارسی که همواره مورد توجه اين ادارهکل بوده و هست ،استفاده از واژهها
و اصطالحات فارسی در آگهیهای تبلیغاتی مورد حمايت قرار داشته است .از همینرو و با عنايت به موارد
يادشده ،ادارهکل بازرگانی تسهیالت ويژهای برای تغییر ويژند غیرايرانی به ويژند ايرانی در نظر گرفته است
که پس از اخذ مدارک مثبته شامل تمام کاالها و خدماتی که تغییر نام دادهاند خواهد شد.
بسته حمایتی از تغییر ویژند غیر ایرانی به ویژند ایرانی
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( ارقام به میلیارد ريال میباشد)
رديف

شرح

تاريخ حضور

میزان تعرفه تلويزيونی

1
2
3

تغییر نام بعد از يک سال حضوردر رسانه ملی
تغییر نام بعد از سه سال حضوردررسانه ملی
تغییر نام بعد از پنج سال حضوردر رسانه ملی

 1400/1/1تا1400/12/29
 1398/1/1تا1400/12/29
 1396/1/1تا 1400/12/29

60
120
200

ماده  -20تسهیالت تشویقی طی سال
 .1آن دسته از صاحبان کاال و خدمات که پخش کلیه قراردادهای منعقده خود را تا پايان شهريور ماه  1401به
اتمام رسانند ،مشروط بر آنکه قرارداد آنها نقدی بوده ،مشمول افزايش بودجه باشند يا اولین حضور خود را در
صداوسیما تجربه نمايند و تمام تعهدات مالی خود را قبل از اتمام قرارداد پرداخت نموده باشند ،با حفظ اضافه
پخشهای هر قرارداد تا  ، 1401/11/30در صورت نقدی بودن مشمول استفاده از ظرفیت تشويقی 150
درصدی و در صورت غیر نقدی بودن مشمول استفاده از ظرفیت تشويقی 80درصدی خواهند بود .در صورت
اتمام بودجه ،استفاده از ظرفیت تشويقی در طول دوره بالمانع است .
 .2آن دسته از صاحبان کاال و خدمات که کلیه قراردادهای منعقده خود را تا پايان پانزدهم آبان ماه  1401به
اتمام برسانند مشروط بر آنکه قرارداد آنها نقدی بوده ،مشمول افزايش بودجه باشند يا اولین حضور خود را
در صدا وسیما تجربه نمايند و تمام تعهدات مالی خود را قبل از اتمام قرارداد پرداخت نموده باشند ،با حفظ
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اضافه پخشهای هر قرارداد تا  ،1401/11/30در صورت نقدی بودن مشمول استفاده از ظرفیت تشويقی 90
درصدی و در صورت غیر نقدی بودن مشمول استفاده از ظرفیت تشويقی 40درصدی خواهند بود .در صورت
اتمام بودجه ،استفاده از ظرفیت تشويقی در طول دوره بالمانع است .
تبصره  : 113برای صاحبان کاال و خدمات تحت لیسانس که در گروه آرايشی و بهداشتی و شوينده و لوازم خانگی تولید
می نمايند در قراردادهای يک ساله حداقل هزار میلیارد ريال و در قراردادهای سه ساله حداقل پنج هزار
میلیارد ريال می بايستی در رسانه ملی ( تلويزيون و راديو) قرارداد منعقد نمايند.
تبصره  : 114اضافه پخش تشويقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد قابل پخش خواهد بود .
تبصره  :115چنانچه پخش اصلی با يک شرکت تبلیغاتی باشد ،پخش تشويقی اعطايی هم بايد با همان شرکت
تبلیغاتی انجام شود (در صورت اعالم عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی ،تسهیم رايگان بالمانع است).
تبصره  :116اين طرح مشمول قراردادهای کاهش بودجه ،فرهنگی آموزشی ،کتاب و فیلم سینمايی نمیشود .
ماده  -21تسهیالت تشویقی ماه مبارك رمضان برای قراردادهای یك ساله:
صاحبان کاال و خدمات گروه سوم که قرارداد يکساله منعقد نموده اند و قصد دارند  15روز قبل از شروع ماه مبارک
رمضان تا  15روز بعد پايان اين ماه جشنواره فروش فوق العاده کاال يا خدمات داشته باشند ،بايد حداکثر يک ماه قبل
از آغاز فروش فوق العاده ،اسناد و مدارک حاکی از عدم افزايش قیمت محصوالت و خدمات خود و میزان تخفیف عمومی
اعالمی بین  15تا  50درصد را که به تايید مراجع ذيصالح رسیده ارائه نمايند .در اين صورت ،می توانند با حفظ اضافه
پخش های هر قرارداد در هر رسانه ،تا تاريخ  1401/11/30از تسهیالت تشويقی  80درصدی برخوردار شوند .در صورت
اتمام بودجه ،استفاده از اين ظرفیت تشويقی در طول دوره قرارداد بالمانع است .با توجه به بررسی و رصد قیمت
محصوالت و خدمات مشمول فروش فوق العاده از سوی اداره کل بازرگانی ،بديهی است در صورت محرز شدن افزايش
قیمت ها قبل از اعالم فروش فوق العاده ،تسهیالت تشويقی ماه مبارک رمضان کان لم يکن خواهد شد.
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ماده  - 22طبقهبندی گروه سوم صاحبان آگهی
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80

 -3-1انواع لوله ،شيرآالت و لوازم بهداشتي ساختماني
 -3-2درب و پنجره و انواع پوشش هاي فلزي

 -3-3انواع سنگ ،كاشي ،سراميك و هر نوع پوشش معدني
 -3-4ابزار و يراق
 -3-5چوب و فرآورده هاي چوبي ساختماني

 -3ساختمان و تاسيسات

 -3-6انواع عايق هاي ساختماني وصنعتي ساختمان

 -3-7انواع تاسيسات ساختماني الكتريكال و غير الكتريكال
 -3-8شيشه ساختماني

 -4-1كاالي خواب

 -4-2فرش  ،موكت ،مبلمان ،لوسترو روشنايي ،وسايل منزل و وسايل تزييني

 -4-3صوتي ،تصويري و لوازم برقي

 -4-4انواع ظروف و محصوالت چيني ،سراميك ،بلور ،كريستال ،فلزي ،چوبي  ،پالستيكي و كاغذي
 -4لوازم خانگي و اداري

 -4-5فرش دستباف ،صنايع دستي

 -4-6مبل ،ميز و وسايل اداري

 -4-7وسايل و تجهيزات ورزشي منزل و باشگاهي
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 -5-1-1مردانه

-5-1-2زنانه

 -5-1-3بچه گانه
 -5-1پوشاك و لوازم جانبي فردي
 -5-1-4بافندگي و ريسندگي

 -5-1-5لوازم فردي

 -5-1-6ويژند

 -5پوشاك ،كيف ،كفش  .لوازم تزييني

 -5-2-1مردانه

 -5-2-2زنانه
 -5-2كيف ،كفش و كمربند
 -5-2-3بچه گانه

 -5-2-4ساك و چمدان

تبصره  :117چنانچه تبلیغی  2قسمت از  3قسمت (مردانه ،زنانه ،بچهگانه) را دارا باشد جزء تبلیغات ويژند طبقهبندی
میگردد.
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 -6-1-1سبك
 -6-1خودرو

 -6-1-2سنگين
 -6-1-3-1موتوري
 -6-1-3دوچرخ
 -6-1-3-2غير موتوري
 -6-2-1سبك

 -6خودرو و لوازم يدكي ماشين آالت ،تجهيزات فني و

 -6-2لوازم يدكي

 -6-2-2سنگين
 -6-2-3-1موتوري

توليد صنايع فلزي
 -6-2-3دوچرخ

 -6-2-3-2غير موتوري
 -6-3-1كشاورزي و دامپروري
 -6-3ماشين آالت
 -6-3-2صنايع

 -6-4-1سبك
 -6-4صنايع فلزي

 -6-4-2سنگين
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 -7-1بنزين

 -7-2نفت ،گازوييل ،قير و فرآورده هاي قيري
 -7-5-1انواع چسب

 -7-5-2انواع رنگ و رزين ومركبات چاپ

 -7-3انواع روان كننده
 -7-5-3انواع پاك كننده صنعتي
 -7فرآورده هاي نفتي ،گازي ،پتروشيمي
شيميايي و سوخت
 -7-4گاز مايع ،صنعتي و طبيعي

 -7-5شيميايي

 -7-5-4انواع پوشش و ضد سايش و خوردگي

 -7-5-5محصوالت كشاورزي

 -7-5-6انواع حشره كش

 -7-6-1پااليشگاه ها
 -7-6پتروشيمي
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 -7-6-2محصوالت

 -8-1كتب ،روزنامه و مجله ...

 -8-2لوح فشرده

 -8-3محصوالت بسته بندي

 -8انتشارات ،چاپ ،نشر و لوازم التحرير

 -8-4كاغذ و لوازم التحرير

 -8-5صحافي ،ليتوگرافي و چاپخانه

 -9-1صنايع دارويي و مكمل ها

 -9حوزه سالمت و درمان

 -9-2تجهيزات و امكانات درماني

 -9-3تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي

 -9-4صنايع و محصوالت دارويي و گياهي
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 -10-1هنر

 -10گروه فرهنگي

 -10-2عام المنفعه

 -10-3كتب غير درسي و ديني

 -10-4اسباب بازي  ،سرگرمي و بازي هاي فكري
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 11-1تجاري ،گردشگري و پذيرايي

 -11-2حمل و نقل

 -11-3آموزشي و كمك آموزشي

 -11-4خدمات حوزه آرايشي ،بهداشتي و سالمت

 -11-5خدمات ساختمان و تاسيسات

 -11-6خدمات لوازم خانگي و اداري

 -11-7خدمات خودرو سبك و سنگين
 -11خدمات
 -11-8خدمات حوزه نفت ،گاز ،پتروشيمي ،شيميايي سوخت و...

 -11-9خدمات فناوري و ارتباطات

 -11-10خدمات مسكن

 11-11نمايشگاه ها

 -11-12بيمه

 -11-13خدمات فضاي مجازي

 -11-14ساير خدمات
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ماده  - 23افزایش بودجه گروهها
در تمامی گروهها مالک افزايش بودجه ،مقايسه بین مبلغ قرارداد و پخش خواهد بود و در صورتی که پخش کمتر از
میزان قرارداد باشد ،مالک محاسبه ،میزان پخش پس از اجرای تعديالت الزم خواهد بود.
ماده  -24جدول نرخ پایه آگهی در شبکههای رادیویی و تلویزیونی:
جدول ذيل به عنوان تعرفه پايه آگهی برای همه شبکههای راديويی و تلويزيونی الزماالجراست.
توضیح :تعرفه قیمت پایه آگهیهای تلویزیونی قبل از برنامه
(ارقام به هزارريال)
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طبقه

هر ثانیه

طبقه

هر ثانیه

طبقه

هر ثانیه

طبقه

هر ثانیه

طبقه

هر ثانیه

طبقه

هر ثانیه

طبقه

هر ثانیه

1

385

6

3,330

11

7,920

16

16,700

21

26,000

26

58,200

31

106,850

2

650

7

3,800

12

8,850

17

18,460

22

33,700

27

65,000

32

122,890

3

1,090

8

5,120

13

9,800

18

19,060

23

36,000

28

69,500

33

129,000

4

1,560

9

5,400

14

11,200

19

21,000

24

46,500

29

82,950

34

135,500

5

2,500

10

6,800

15

13,600

20

25,000

25

52,500

30

97,150

35

145,500

توضیح :تعرفه قیمت پایه آگهیهای رادیویی قبل از برنامه
(ارقام به هزارريال)
«جدول شماره» 78
طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه طبقه هر ثانیه
29,900
21 19,205 16
9,108
11 3,830
6
420
1
38,755
22 21,229 17 10,178 12 4,370
7
748
2
41,400
23 21,919 18 11,270 13 5,888
8
1,254
3
53,475
24 24,150 19 12,880 14 6,210
9
1,794
4
60,375
25 28,750 20 15,640 15 7,820 10
2,875
5
ماده  -25افزایش طبقه هر برنامه:
چنانچه براساس تغییرات در میزان عرضه و تقاضا ،میانگین زمانی يک بسته آگهی در نیمه اول هر ماه بیش از ،60
 80و يا افزون بر  % 100از حجم آن بسته آگهی باشد ،با پیشنهاد امور آگهیها و تصويب مديرکل بازرگانی ،متناسب با
حجم اشغالی  ،طبقه يا ضريب بسته آگهی افزايش خواهد يافت .همچنین اگر به ترتیب  20 ،30و  % 10حجم را اشغال
نمايد متناسب با حجم اشغال شده ،طبقه يا ضريب بسته آگهی کاهش داده خواهد شد.
تبصره  :118در موارد خاص ،طبقه و يا ضريب بنا به تشخیص و تصويب مديرکل بازرگانی صدا و سیما تعیین و ابالغ
میشود.
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 تعرفه و نرخ پخش آگهیهای هر قرارداد میتواند با توجه به زمان و شرايط پخش ،نظیر برنامههای پربیننده و
مطابق مجموعه ضوابط و مقررات پذيرش و پخش آگهی های بازرگانی تغییر کند.
ماده  -26جدول ضرایب ماههای سال:
با توجه به اينکه برنامههای صدا و سیما در برخی از ماههای سال مخاطب بیشتری دارد ،ضرايب ماهانه به شرح
جدول ذيل در نظر گرفته شده تا نسبت به جدول پايه اعمال شود .اين ضرايب کلیه پخشها اعم از داخلی ،خارجی،
تحت لیسانس ،تولید مشترک و ...شامل میشود.
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درصد ماه
ماه

درصد

ماه

درصد

ماه

درصد

55

مهر

45

دی

55

فروردين

55

تیر

آبان

45

بهمن

55

ارديبهشت

55

مرداد

30

آذر

50

اسفند

60

خرداد

50

شهريور

35

ماده  -27ضریب محاسبه آگهی خارجی ،مشترك ،تحت لیسانس در رادیو و تلویزیون:
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ضریب
شرح
ردیف
1
کاالی داخلی با نام ايرانی با تعرفه داخلی محاسبه میشود.
1
1/2
کاالهايی که تحت لیسانس شرکتها و گروههای خارجی در ايران تولید میشوند.
2
3
4
5

کاالی ايرانی با ويژند خارجی
کاالی خارجی با ويژند ايرانی
کاال و خدمات خارجی وارداتی(آن دسته از محصوالتی که  %100فرآيند تولید آن در
خارج از کشور صورت گرفته باشد و مشابه داخلی ندارد)

1/2
1/5
4

تبصره : 119در صورتی که در يک آگهی دو يا چند کاال معرفی شود ،ضريب پايه ،کاالی با تعرفه باالتر خواهد بود (با
تشخیـص ادارهکـل بازرگانی صدا و سیما) و به ازای هر کاال  50درصد به ضريب کاالی پايه اضافه میشود.
تبصره  :120در نگارش نام و نشان کاالهای خارجی  ،تولید مشترک و تحت لیسانس ضمن محاسبه ضريب مربوطه در
تمامی انواع آگهی ها درصد نوشته های فارسی به التین بايد  70درصد فارسی و  30درصد التین باشد.
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ماده  -28ضوابط و مقررات تهیه و تولید محتوای آگهی های رادیویی و تلویزیونی :
آگهی تبلیغاتی در سازمان صدا و سیما ماهیتاً برنامه ای راديويی يا تلويزيونی است که علیرغم مدت کوتاه خود ،هدف
بلند مدتی را دنبال میکند و تأثیر عمیق و گستردهای برمخاطبان خود دارد .گرچه جذابیت هرچه بیشتر اين آثار هنری
کوچک که نشاندهنده درک عمیق هنری ،انديشه توانا و خالقیت ذهنی سازندگان آنهاست ،امر مطلوبی است اما دقت
در ساخت آنها بگونهای که ارزشهای فرهنگی و اجتماعی و اصول اعتقادی جامعه نیز در آنهـا حفظ و تقـويت شود
اولـويت ويژه دارد زيـرا بهدلیل دامنة گستـردة آگهیهـا و تأثیر آن بر مخاطبین ،بیتوجهی به ارزشهای يادشده
میتواند ضايعة فرهنگی جبرانناپذيری درپی داشته باشد.به همین منظور الزم است.
 رعايت موازين قانونی ،اجتماعی و عرفی کشور حفظ حقوق رسانه ملی حفظ حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کاالها و خدمات حفظ حقوق مصنفان آثار موسیقايی صیانت از زبان فارسیدر تولیدآگهیهای راديويی و تلويزيونی در هنگام ساخت تیزرهای تبلیغاتی خود معیارها و ضوابطی را که در اين
مجموعه گرد آمده مورد توجه قرار دهند.
 رعايت سیاستهای کالن نظام جمهوری اسالمی ايران که بنا به مقتضیات زمانی و حسب مورد ازسوی معاونت منابعمالی و سرمايه انسانی اعالم می شود ،به همراه مفاد اين دستورالعمل ضروری است.
 تفسیر مواد اين دستورالعمل و نیز ارائه نظرات مشورتی درمورد آنها صرفاً برعهدة ادارهکل بازرگانی صداوسیماست کهموظف است بر رعايت کامل اين دستورالعمل نظارت نموده و از پخش آگهیهای مغاير با آن جلوگیری کند.
 رعايت اين دستورالعمل برای پخش آگهی از تمامی شبکههای راديويی و تلويزيونی صداوسیما اعم از سراسری ،استانی،برونمرزی و بینالمللی الزامی است.
 مفاد اين دستورالعمل انواع آگهیها اعم از مستقیم و غیرمستقیم (آگهیهای درونبرنامهای و برنامههای مشارکتی)را شامل میشود.
 رعايت ادب اجتماعی و احترام به آحاد افراد جامعه (زن ،مرد و کودک) در تولید تمامی آگهیها الزامی است. هرنوع تحقیر آداب و رسوم ،سنن ،گويشها و لهجههای اصیل اقوام ايرانی به هر شکل و صورتی در تولید آگهیهاممنوع است.
 خدشهدار نمودن دين مبین اسالم و اهل سنت و اديان رسمی و شناخته شده کشور به هر شکل و صورتی ممنوعاست.
 استفاده از تصاوير حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و رؤسای سه قوه در آگهیها مستلزم رعايتشأن و جايگاه واالی آنان و ارائه مجوز کتبی است .پخش تصاوير ساير مقامات در آگهی ،بدون تأکید خاص
بالمانع است.
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 استفاده از پرچم و نقشه کشور جمهوری اسالمی ايران صرفاً به صورت کامل و همراه با نام «اهلل و تمامیت ارضیکشور و با قید نام ( خلیج فارس ،دريای خزر ،ابوموسی ،خارک و  )...مجاز است.
 با توجه به اولويت تولیدات داخلی در تبلیغات ،هیج آگهیای نبايد تلويحاً يا تصريحاً برتری کاالی خارجی بر تولیداتداخلی را القا نموده يا کیفیت تولیدات داخل را در سطحی پايینتر از تولیدات خارجی نمايش دهد.
 کاالهايی که پس از طی مراحل قانونی و کسب مجوزهای الزم از مراجع ذيصالح وارد کشور می شوند ،درصورترعايت تمام مواد اين آيین نامه مجاز به پخش تبلیغ از صدا و سیما هستند.
 صاحبان کاال و خدمات و تولید کنندگان موظفند آگهیهای خود را با رعايت کامل ضوابط و مقررات اين دستور العملتولید نمايند و برای هرگونه تخلف يا شکايتِ اشخاص حقیقی يا حقوقی به هر شکل ،منفرداً و مجتمعاً پاسخگو
هستند.
 برای موضوعات جديد و يا بروز اشکاالت يا ابهامات احتمالی در ساخت آگهیهای تبلیغاتی توسط کانونهای تبلیغاتیيا صاحبان کاال و خدمات ،ادارهکل بازرگانی رأساً پاسخگوست.
 کانونهای تبلیغاتی يا صاحبان کاال و خدماتی که قصد دارند آگهیای با سناريويی بر گرفته از يک اثر خاص داخلیيا خارجی بسازند ،بايد نسخهای از فیلمنامه مصور (استوری بورد) مورد نظر را به همراه اصل اثر به ادارهکل
بازرگانی ارائه نموده و پس از تأيید اقدام به ساخت نمايند در غیر اينصورت مجوز پخش صادر نخواهد شد.
 چنانچه آگهی ساخته شده ظاهراً مغايرتی با مواد اين دستورالعمل نداشته باشد ولی پس از پخش موجب ضرر و زيانو خسارتی به اشخاص ثالث شود که ناشی از تقصیر و تخلف تولیدکننده يا صاحب کاال و خدمات باشد ،اشخاص
مذکور به ترتیب مسؤلیت ،موظف به جبران خسارات وارده خواهند بود.
*موازین شرعی
 استفاده از آيات قرآن مجید در آگهیهای تجاری صرفاً در موارد خاص و با مجوز ادارهکل بازرگانی (شورای بازبینی و بازشنوايی) مجاز است.
 استفادة همزمان از موسیقی با قرائت قرآن مجید ولو بصورت صدای زيرين ممنوع است. تناسب استفاده همزمان از موسیقی با نمايش آيات ،اذان و مناجات الزامی است. طرح و ترويج خرافات و رفتارهای خرافهبرانگیز و خالف سنن اسالم و عرف معمول جامعه اسالمی ايران ممنوع است. نمايش يا تداعی هرگونه تماس بدنی عمدی و غیر عمدی بین زن و مرد در آگهی ممنوع است. هرگونه بدحجابی و عدم رعايت حد مجاز شرعی (نشان دادن گردن و يا موی سر خانم ها ،لباس تنگ و کوتاه و )...ممنوع است. آرايش بازيگران يا غیربازيگران زن يا مرد در تیزرهای تبلیغاتی ممنوع است اما استفاده از فُن برای جلوگیری ازانعکاس نور بر روی صورت بازيگران بالمانع است.
 نمايش ناخنهای بلند و الکزده و زيورآالت غیر مرتبط با موضوع آگهی ممنوع است. نمايش مجسمه عريان ،نیمتنه يا تصوير انسان عريان در آگهی ممنوع است. نمايش هرنوع حرکات موزون در آگهی ممنوع است.91

 استفاده از آرم و نشان تجاری صاحبان کاال و خدمات در خارج از کادر ،ذيل و انتهای تصوير بالمانع است.*موازین عرفی و اجتماعی

 هر نوع بیاحترامی مستقیم يا تلويحی به مفاخر تاريخی و میراث فرهنگی و اجتماعی در آگهی ممنوع است. تحقیر آداب و رسوم و سنن اصیل ايرانی به هر شکل در آگهی ممنوع است. در آگهیها ترويج و تبلیغ آرايش و پوشش خالف عرف جامعه (آستین بسیار کوتاه ،خال کوبی و  )...برای مردان مجازنیست.
 در آگهی استفاده از پوشش و لباسهای منقوش به نشانهها ،تصاوير نامتعارف و نوشتههای بیگانه مجاز نیست. نمايش کلوزآپ و اکستريم کلوزآپ بانوان در آگهیها مجاز نیست. آگهی نبايد موجب ترويج رفتارهای خالف قانون (مانند عدم رعايت قوانین راهنمايی و رانندگی و  )...شود . آگهی نبايد باعث رنجش تمام ،بخشی از افراد يا طبقات خاصی از جامعه شود. استفاده از لوازم صحنه و نوع چیدمان آنها بايد متناسب با کاالی مورد تبلیغ بوده و از تجملگرايی صِرف پرهیز شود. نمايش تصاوير ورزشی در آگهی با استفاده از لباسهای خاص آن رشته ورزشی صرفاً با رعايت شئونات اسالمی مجازاست.
 استفاده از صحنههای حاوی استعمال دخانیات و موارد مشابه ديگر که به ضرر سالمت انسان بوده يا اعتیادآور باشندو تـرويج تصريحی و تلـويحی آنها ممنوع است .امـا نمايش گیاهان دارويی حاوی اطالعرسانیِ مضرات دخانیات ،مواد
مخدر و  ...از اين امر مستثنی است.
 آگهی نبايد وحشت و خشونت را القاء کند. نمايش حضور سگ ،گربه و خوک در کنار خانواده مجاز نیست .اين امر درمورد ساير حیوانات و درحد عرف جامعهبالمانع است.
 نمايش هرنوع حیوانآزاری به منظور تشريح موضوع ممنوع است. تبلیغاتی که نمايش دهنده يا مروج تخريب محیط زيست انسان ،جنگلها ،مراتع و منابع طبیعی و زيستگاههایطبیعی جانوران باشد ممنوع است.
 نمايش رفتارهای منفی و ناهنجار در خانواده مانند توهین ،تمسخر و بیاحترامی به يکديگر به خصوص به والدين وبزرگترها در آگهی مجاز نیست.
 نمايش صحنههای ضرب و شتم و کتککاری در خانواده يا جامعه در آگهی مجاز نیست. برای حفظ کرامت زن  ،نمايش تصاوير او در آگهی نبايد هدف تبلیغ قرار گیرد. نمايش زن و مرد در کنار يکديگر چنانچه مبین رابطه خانوادگی بوده و مفهوم غیراخالقی و غیرشرعی را تداعی نکند،بالمانع است.
 آگهی نبايد موجب بدآموزی کودکان شده يا آنها را وادار به انجام کارهايی کند که در عرف جامعه پذيرفتنی نیست. آگهی نبايد باعث تمسخر يا استهزای کودکان برای نخريدن کاال يا بیاطالعی از محصولی شود.92

 نمايش خريد کردن کودکان بدون حضور والدين و افراد آشنا مجاز نیست. کودکان نبايد در مکانهای ناآشنا و خطرناک و در حال همراهی با افراد غريبه نشان داده شوند. محتوای آگهی نبايد موجب تشويق کودکان به انجام رفتارهای مخاطرهآمیز مانند بازی با کبريت ،بنزين ،لوازم برقی،چرخ گوشت ،وسايل برنده و خطرناک و استفاده از دارو بدون حضور والدين شود.
 کودکان نبايد در حال استفاده از مواد ضدعفونیکننده ،سمی ،بیهوشکننده و خوابآور يا هر شرايطی که به اقتضایسن آنان خطرناک است ،نمايش داده شوند.
 نمايش کودکان در صحنهی آتشسوزی به همراه آتشنشان ،امدادرسان يا والدين کودک الزامی است. استفاده از کودکان خیلی چاق برای القای سالمت بخش بودن يا انرژیزا بودن مواد غذايی مورد تبلیغ در آگهی مجازنیست.
*حقوق مخاطبان و مصرفکنندگان کاال و خدمات

 اطالع مصرفکننده از ويژگیهای محصول حق اوست؛ بنابراين هرگونه فريب مخاطب در مورد کاالی مورد تبلیغ ياتحقیر ،تخريب و نفی کاالی رقیب ممنوع است.
 برای حفظ اعتماد مردم به رسانه ملی ،سفارش دهندگان و سازندگان آگهیها بايد مدارک و مستندات قـانونی مربوطبه ادعاهای مطرح شده درآگهیهای خود از قبیل گواهی استاندارد ،بهداشت و ساير ويژگیهای کاال را از مراجع
ذيصالح دريافت و به ادارهکل بازرگانی ارائه کنند.
 در صورت نیاز به تمديد مدارک مذکور ،ادارهکل بازرگانی در ازای اخذ تعهد کتبی از صاحب کاال يا کانون تبلیغاتی،حداکثر  2ماه برای ارائه مدارک تمديد شده به آنان فرصت خواهد داد.
 صاحبان آگهی فقط میتوانند ويژگیهای مستند کاالی خود را نمايش دهند و از مقايسه تصويری میان کاالی خودو کاالی رقیب (بصورت بسته ،باز يا تلويحی) خودداری کنند.
 الزمه پخش آگهی مربوط به اوراق مشارکت ،فروش سهام ،هدايای بانکها ،پیشفروش کاالها و خدمات و موارد مشابه،ارائه مدارک الزم و مجوز مراجع ذيصالح است.
 استفادة مستقیم يا تلويحی از صفت تفصیلی و يا عالی (تر و ترين) در آگهی مجاز نیست مگر اين صفات در مقايسةحال حاضر کاال با گذشتهاش به کار رود و يا مستند به مدارک باشد.
 تولیدکننده يا صاحب آگهی برای اعالم هدايا و يا تخفیف کاالی خود بايد قبالً تأيید مراجع ذيصالح را دريافت و ارائهکرده ،ضوابط موضوعی صدا و سیما را نیز بپذيرد.
 انتشار آگهیهای مربوط به فروش کاال يا خدمات از طريق قرعهکشی ،صرفاً زمانی مجاز است که:الف -آگهی دهنده ،مطابق ضوابط قرعهکشی مندرج در مجموعه ضوابط و مقررات پذيرش و پخش آگهیهای
بازرگانی اقدام به برگزاری مراسم قرعهکشی نمايد.
ب -برای شرکت در قرعهکشی هیچ وجهی از متقاضیان دريافت نشود.
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ج -بهای کاال يا خدمت و نحوه واگذاری و دفعات اقساط و ساير شرايط ،دقیقا در متن آگهی مشخص و روشن
اعالم شود
 صاحب آگهی مکلف است تاريخ قرعهکشی را بیش از  5نوبت در آگهی های تبلیغاتی خود اطالعرسانی نمايد. در نمايش تصاويری از مشاغل مختلف جامعه ،بازيگران بايد عالوه بر ملبس بودن به لباس مناسب هر شغل ،تجهیزاتايمنی الزم را نیز به کار برند.
 استفاده از کارشناسان آزمايشگاههای غیرپزشکی ملبس به لباس سفید مشروط به نمايش نام و نشان تجاری شرکتذيربط بر روی سینه لباس به شکلی قابل رؤيت برای مخاطبان بالمانع است.
 استفاده از پزشکان در آگهی ممنوع است. نقل قول از منابع علمی برای ادعاهايی که از سوی منابع موثق ذيربط تأيید نشده باشد مجاز نیست.* حقوق و وظایف صاحبان کاال و خدمات

 استفاده از نامهای خارجی برای کاالی ايرانی ممنوع است. صاحب کاال میتواند در آگهی ،مدارکی را که برای رعايت کیفیت محصول خود دريافت کرده (گواهی استاندارد،بهداشت ،کیفیت ،حقوق مصرفکننده و …) به اطالع مصرفکنندگان برساند.
 استفاده از استانداردهای خارجی در آگهی در صورت تأيید از سوی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران مجازاست.
 برگ سبز گمرکی برای کاالی خارجی به منزله داشتن استانداردهای الزم است. صاحب کاال و خدمات میتواند توانايی خود را در صادرات کاال به شرط تأيید از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارترا به اطالع مخاطبان داخلی برساند.
*حقوق و ضوابط صداوسیما

 تمام اختیارات ،مسؤلیتها و سیاستگذاریهای مربوط به پذيرش و پخش تبلیغات بازرگانی پس از تايید معاونتمنابع مالی و سرمايه انسانی به تصويب رياست ارجمند سازمان خواهد رسیدکه اداره کل بازرگانی عهده دار
اجرای آن است.
 ادارةکل بازرگانی آگهیهای مغاير با مفاد اين مقررات را برای رفع اشکال به صاحب کاال يا شرکت تبلیغاتی مربوطهعودت خواهد داد.
 استفاده از نام و يا بخشی از برنامههای تولیدی و يا زنده شبکههای راديويی و تلويزيونی يا بازسازی آن صحنه درآگهی بدون کسب مجوز ممنوع است.
 استفاده از آهنگها و آثار موسیقايی متعلق به سازمان صداوسیما در آگهیهای راديويی و تلويزيونی بدون مجوزادارهکل بازرگانی مجاز نیست.
 -کیفیت فنی آگهی (صوتی وتصويری) بايد مطابق استانداردهای سازمان صدا و سیما باشد .
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 ادارهکل بازرگانی مجاز است در هرمقطعی که متوجه مغايرت آگهی با ضوابط اين مقررات شود ،شناسه آن را باطلنموده و خواستار رفع اشکال آن توسط صاحب آگهی يا کانون تبلیغاتی شود.
 سازندگان آگهی چنانچه قصد استفاده از صدا و تصوير چهرههای شاخص برنامههای صداوسیما را در آگهی خود داشتهباشند ضروری است قبالً مجوز الزم را از ادارهکل بازرگانی صدا و سیما اخذ نمايند.
 استفاده از افرادی که به صورت منظم به گويندگی خبر و يا اعالم برنامه اشتغال دارند ،مطلقاً جايز نیست. پخش آگهیهايی که در آنها با کسب مجوز قبلی ،تصوير يا صدای چهرههای برنامههای صداوسیما استفادهشده باشد در زمانهای نزديک به پخش برنامه آن افراد صرفاً با اخذ مجوز از ادارهکل بازرگانی میسر
است.
* حقوق صاحبان آگهی به عنوان یك اثرهنری

 در راستای حفظ حقوق معنوی سازنده آگهی راديويی و تلويزيونی بهعنوان يک اثر هنری ،الزم است آگهی شناسنامهداشته باشد ،شامل نام کارگردان ،فیلمنامهنويس ،آهنگساز ،گوينده ،شاعر و … .
 صاحب آگهی بايد ضمن درج شناسنامه اثر در آگهی ،يک نسخه آن را به ادارهکل بازرگانی تحويل دهد. مسؤلیت صحت مندرجات شناسنامه آگهی برعهده سازنده (شرکت تبلیغاتی يا صاحب کاال و خدمات) است. در صورتی که صاحب کاال يا خدمات حقوق مادی و معنوی اثر را خريده باشد ،صاحب آگهی شناخته میشود .در غیراينصورت حقوق مادی و معنوی آن متعلق به شرکت تبلیغاتی سازنده آگهی است و استفاده از تمام يا بخشی
از آن (موسیقی ،فیلمنامه ،شعر ،دکور و  )...از سوی سايرين صرفاً با ارائه مجوز کتبی از سوی صاحب اثر میسر
است.
*صیانت از زبان ،گفتار و نوشتار وزبان فارسی

برای تمام فعاالن عرصه اقتصاد (بنگاهها و شرکتها و کانونهای تبلیغاتی) مبرهن است که ويژند(نام و نشان تجاری) مانند
گرههای ذهنی يا تداعی های کارکردی ،احساسی و عقاليی از جمله مزايايی است که بر ذهن بازار هدف تاثیرات عمیقی بر جای
میگذارد و از همیـنرو پیوند میـان تصاوير و نشانهها با هر ويژند(نام و نشان تجاری)  ،مبنای بسیاری از انتخابها و تصمیم-
گیریها در خريد يک کاال يا محصول است.
با توجـه به وضعیت جغرافـیايی کشور عزيزمان ايران ،همگان بهخوبی آگاهند که در قیاس با ويژگیهای کشورهای همسايه
از قبیل زبان ،فرهنگ و مسائل قومی ،رقابت با ويژند(نام و نشان تجاری) خارجی همواره از دغدغههای مهم و اساسی فعاالن
حوزه تولید در انتخاب ويژند( نام و نشان تجاری) بوده و هست  .بهويژه که طی سالهای طوالنی برای اين دارايی ارزشمند خود
هزينههای چشمگیری متقبل شدهاند.
از سوی ديگر زبان فارسی به عنوان میراث پرارزشی که از نیاکان به ما رسیده ،گرانبهاترين سرمايه ملی و هويت ما ايرانیان
است که نسل به نسل و سینه به سینه ،امروز به دست ما رسیده و همه بايد در حفظ اين میراث ارزشمند و عظیم سهیم باشیم.
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با توجه به ضرورت حفظ زبان و ادبیات فارسی که همواره مورد توجه اين ادارهکل بوده و هست ،رعايت موارد مشروحه زير
برای صاحبان کاال و خدماتی که متقاضی پخش تبلیغات ويژند خود از رسانه ملی هستند ،ضروری است:

 صاحب آگهی موظف است نام ونشان کاالی خود را به ثبت برساند .در نگارش نام و نشان کاالهای خارجی ،تولیدمشترک و تحت لیسانس ،درصد نوشتههای فارسی به التین بايد 70به  30باشد.
 استفادة غلط از واژگان فارسی درآگهی مجاز نیست. زبان آگهی بايد قابل فهم و روان باشد .استفاده از گفتار محاورهای در صورتی مجاز است که به زبان فارسی آسیبنرساند.
 اشعار آگهیهای آهنگین بايد ازنظر قافیه ،وزن و رديف از استحکام کافی برخوردار باشد. الزم است دستور و قواعد زبان فارسی درنوشتههای آگهیها کامالً رعايت شود .استفاده از الفبا ،اعداد و نشانههای زبانبیگانه در آگهی به جز نشانهی محصول ممنوع است.
 استفاده از واژهها و اصطالحات بیگانه منوط به اخذ مجوز از ثبت عالئم و نشانهای تجاری است که مطابق تعرفهموضوعه محاسبه خواهد شد .در تمام آگهیها استفاده از واژههائی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای
آنها معادل فارسی اعالم کرده و رايج شده ،ضروری است.
 نام کاالی داخلی بايد در فرهنگهای لغات معتبر فارسی (مانند دهخدا ،عمید ،معین و  )...معنیدار بوده يا نام مکانیخاص قید شده در آن فرهنگها باشد در غیر اينصورت برابر با تعرفههای موضوعه ضوابط محاسبه خواهد شد.
تبصره  :121کاربرد نام محلی درصورت ثبت در فرهنگهای رسمی و با ذکر معنی آن بالمانع است مشروط
برآنکه آن نام در زبان فارسی معنای غیر متعارف نداشته باشد.
تبصره  :122استفاده از نامهای اختصاری و مقطّع اعم از معنیدار و بیمعنی به شرط آنکه امالی کامل آن
معنیدار باشد بالمانع است.
 در آگهی ،عناوين ،نامهای سیاسی و جغرافیايی و نشانههای طبیعی بايد عیناً مطابق موارد رسمی اعالم شده از سویمراجع ذيربط کشور بکار رود ( .مانند خلیج فارس به جای خلیج ).
 نشانیها (مانند نشانی پستی) در گفتار و نوشتار آگهی بايد کامل و قابل فهم اعالم شوند. استفاده از نامهای اقوام ايرانی (کردی ،لری ،آذری ،ترکمن و  )...در آگهی چنانچه در فرهنگ لغات معتبر آن قوم درجشده باشد بالمانع است.
تبصره  :123استفاده از زبان ،گويش و يا لهجههای اقوام مختلف ايرانی (کردی ،آذری ،لری ،ترکمن و  )...به
شرط آنکه معنای فارسی آن زيرنويس شده باشد مجاز است.
*ضوابط استفاده از موسیقی در آگهی

 استفاده از موسیقی تولیدی و مختص آگهیهای ديگر صاحبان کاال و خدمات بدون اخذ و ارائه موافقت کتبی آنانمجاز نیست.
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 از سرود رسمی کشور نبايد در آگهی استفاده شود مگر اينکه ضرورت آن از سوی مقامات ذيصالح (مانند آگهی افتتاحپروژه های ملی) تأيید شود.
 در آگهیها استفاده از تکخوانی خانمها و يا موسیقی همراه با همخوانی آنها (کر) بهنحوی که صدای خانمها در آنغلبه داشته باشد مجاز نیست.
 استفاده از موسیقی شش و هشت و موسیقیهای مبتذل در آگهی ممنوع است. موسیقی آگهی بايد متناسب با تصوير و محتوای آن ساخته شود؛ به عبارت بهتر ،مضمون ،فرم و محتوا بايد با يکديگرهمخوانی داشته باشند.
 توصیه شورای موسیقی به سازندگان موسیقی ،ساخت موسیقی اصلی و ابتکاری ( )orginalو نه اقتباسی است؛ ازموسیقی اقتباسی (بدون هیچگونه تغییر از سوی سازنده موسیقی) کمتر استفاده شود.
 ساخت موسیقی بههمراه کالم ،نیازمند مطالعهی پیوند صحیح کالم با موسیقی است؛ يعنی بهترين شکل تلفیق وتقطیع کالم با موسیقی طوری که هم معنی قابل فهم داشته باشد و هم از ديد زيبايی شناسی جذابیت شنیداری
داشته باشد.
 استفاده از موتیفها و انگارههای موسیقیِ نواحی و موسیقی ايرانی که از نظر شنیداری و خاطرهسازی با ذهن شنوندهايرانی پیوندی ديرينه دارد از اهمیت ويژهای برخوردار است .بعضی از محصوالت در مناطقی از ايران معروفند
و آن منطقه را با اين محصوالت میشناسند ،لذا توصیه میشود ،متناسب با فضای آگهی از ظرفیتهای موسیقی
نواحی استفاده شود که البته همراه با وارياسیون روی تم يا دگرگونگی تم جذابیت بیشتری خواهد داشت.
 استفاده و بازآفرينی موسیقیهای خارجی ،معروف و شناخته شده حتما بايد در شناسنامه اثر قید گردد زيرا احتمالتعارض محتوای بعضی موسیقیها با فرهنگ ايرانی وجود دارد (در اينصورت پخش آن از رسانهملی ،امکانپذير
نخواهد بود).
 موسیقیهايی که از نظر فنی ناکوک باشند ،غیر حرفهای (آماتوری) اجرا شده باشند يا اجرای خواننده و نوازنده آنضعیف باشد يا کیفیت الزم در ساخت ،اجرا و مراحل صدابرداری حفظ نشده باشد ،واجد شرايطِ اخذ شناسه
آگهی نیست.
 ترجیح دارد در آگهیها از موسیقیهای ايرانی و محلی و آثاری که شأن پخش در مناسبتهای آيینی و ملـی و دينیداشته و جزء حافظه تاريخیِ جمعی و میراث شنیداری موسیقی اين سرزمین محسوب میشوند استفاده نشود
تا شأن موسیقی و منزلت محتوايی آن حفظ شود.
 آثاری که به جهت تألیف ،اصلی و ابتکاری ( )orginalو دارای شاخصهای ويژندسازی موسیقی و جذابیتهایموسیقايی باشند ،مورد تشويق ادارهکل بازرگانی قرار خواهند گرفت.
*مقررات مربوط به زیرنویس

 نوشته زيرنويس بايد ساده ،گويا و کوتاه باشد. استفاده از متن محاورهای در زيرنويس مجاز نیست.97

 به منظور رعايت شیوه خواندن زبان فارسی ،نگارش کلمات زيرنويس بايد از چپ به راست باشد. سرعت حرکت زيرنويس بايد به اندازهای باشد که مخاطب بتواند آن را بخواند. پسزمینه (بک گراند) زيرنويس بايد ساده باشد. زيرنويس بايد حداکثر يک هشتم ارتفاع تصوير تلويزيونی را در برگیرد. حداکثرِ مدت زمان پخش زيرنويس در صفحه تلويزيون  15ثانیه است اما افزايش آن با رعايت ضوابط میسر است. استفاده از گرافیک تصويری در زيرنويس فقط برای نام و شعار محصول در انتهای آن مجاز است.* اخذ مجوز از مبادی ذیربط :

 برای آگهیهای مربوط به خواص مواد غذايی ،آشامیدنی ،بهداشتی و آرايشی ،طبق مقررات وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی اخذ و ارائه مجوز از آن وزارتخانه الزامی است.
تبصره  :124تبلیغ در مورد خواص داروها ممنوع است مگر طبق ضوابط ماده  5قانون مربوط به مقررات
پزشکی ودارويی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال .1334
 تبلیغ فیلمهای سینمايی ،داستانی و  ...نیازمند اخذ مجوز از رياست محترم سازمان صداوسیما يا معاون منابع مالی وسرمايه انسانی است که برای حمايت از صنعت سینما تعرفهها و تخفیفات خاص اين تبلـیغات در تهیه و تدوين
ضوابط و مقررات پذيرش و پخش تبلیغات راديويی و تلويزيونی هر سال پیشبینی میشود.
 تبلیغات کاالها و محصوالتی که طبق تبصره  4ماده  6قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ايراناجرای استاندارد در مورد آنها اجباری اعالم شده ،منوط به اخذ و ارائه پروانه کاربرد عالمت استاندارد و
تحقیقات صنعتی ايران است و شرکتها يا کانونهای تبلیغاتی مکلفند قبل از ساخت تیزر تبلیغاتی به سفارش
صاحب آگهی آن را اخذ و ضمیمه مدارک و مستندات آن نمايند.
ماده  -29انواع آگهی:
الف -آگهی تجاری مستقیم (تیزر) :مدت زمان آگهی کوتاه تبلیغاتی که ويژگیهای جذاب کاال يا خدماتی را به
نمايش میگذارد در تلويزيون  12ثانیه و در راديو نیز  10ثانیه تعیین میشود و کمتر از آن نیز در تلويزيون همان
 12ثانیه و راديو  10ثانیه محاسبه میگردد.
ب -گزارش آگهی (رپرتاژ) :آگهیهايی که ساختاری مستند داشته و گزارشی از مراحل ساخت و يا تولید و يا ارائه
يک خدمت را به تصوير میکشند و در آنها نقشآفرينی وجود ندارد و حداکثر آن  50ثانیه است ،گزارش آگهی
محسوب میشوند .ضمن اعمال ساير ضرايب در گزارش آگهی (رپرتاژ) بیش از  50ثانیه يک و نیم برابر محاسبه
میشود تشخیص ساختار گزارش آگهی با ادارهکل بازرگانی سازمان صداوسیماست.
ج -حك آرم :مدت زمان حک آرم  12ثانیه است و اندازه کادر آن بايد برابر اندازه آرم شبکه باشد .فاصله بین دو
پخش برای حک آرم نیز حداقل  5دقیقه است.
د -دعوت به تماشا :متناسب با زمان هر برنامه حداکثر سه نوبت و برای هر نوبت حداقل  15ثانیه است که میتواند
در يکی از موقعیتهای قبل ،ادامه و انتهای برنامه و يا هر سه موقعیت پخش شود.
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ه -زیرنویس :حداقل  10ثانیه و کمتر از آن نیز  10ثانیه محاسبه و حداکثر  15ثانیه است و بیشتراز 15ثانیه يک و
نیم برابر محاسبه می شود.
و -نشان آگهی :در  6ثانیهی ابتدا يا انتهای هر بسته آگهی و به تشخیص ادارهکل بازرگانی سازمان صداوسیما ،نمايش
ويژند تجاری و شعار صاحبان آگهی ،بدون گفتار ،همراه آرم و نشان بازرگانی توأم با موسیقی مصوب شده به صورت
روزانه از هر يک از شبکههای سیما پخش میشود.
تبصره  :125ارسال سفارش نشان آگهی به منزله پخش در ابتدا يا انتهای تمام بستههای آگهیهای شبکه تعیین شده
است.
ز  -پخش آگهی های استانی ملی صاحبان کاال و خدمات ازشبکه های راديويی و تلويزيونی استانها میسور است .
تبصره  : 126تمام حقوق مادي و معنوي یک آگهي متعلق به شرکت یا کانون تبلیغاتياي است که براي آن شناسه
آگهي اخذ نموده باشد .از همینرو هیچیک از شرکتها و کانونهاي تبلیغاتي یا صاحبان کاال و خدمات نميتوانند
بدون اجازه کتبي صاحب شناسهي آگهي از تمام یا بخشي از آن (موسیقي ،فیلمنامه ،شعر ،دکور و …) استفاده
کنند.
ماده  -30نرخ انواع آگهی:
الف -گزارش آگهی :ضمن اعمال ساير ضرايب تا  50ثانیه معادل نرخ طبقه همان برنامه محاسبه  ،بیش از  50ثانیه
يک و نیم برابر محاسبه میشود.
ب -حك آرم :معادل نرخ طبقه همان برنامه محاسبه میشود .
ج -دعوت به تماشا :نرخ دعوت به تماشای قبل  ،معادل  2برابر و بین معادل  2برابرِ قبل و بعد ،معادل نرخ طبقه
همان برنامه است.
تبصره  :127شرکتها و کانونهای تبلیغاتی می توانند با استفاده از جدول های شماره  83و  84نسبت به پذيرش
دعوت به تماشا اقدام نمايند.
تبصره : 128برنامههای ورزشی مشمول اين بند نیست .طبقه برنامه ورزشی ،براساس تصويب مديرکل بازرگانی و در
زمان مقرر اعالم خواهد شد.
د -زیرنویس :نرخ زيرنويس ،معادلِ  1/2برابر نرخ قبل از پخش طبقه همان برنامه است.
ه -بین برنامه :معادل دو برابر نرخ طبقه همان برنامه در راديو و تلويزيون است.
و -نشان آگهی  :نرخ نشان آگهی ،برای تمامی شبکهها معادل نرخ همان برنامه محاسبه  ،در اعیاد و مناسبتهای
خاص و يک روز قبل از آن ،يک ونیم برابر محاسبه خواهد شد نرخ نشان آگهی مربوط به رخدادهای ورزشی متعاقباً
اعالم خواهد شد.
ز-بعد :نرخ آگهی بعد از برنامه معادل 80درصد نرخ آگهی قبل از همان برنامه محاسبه میشود (مشروط بر آنکه قبل
از برنامه بعدی نباشد).
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تبصره  :129در صورت استفاده از ظرفیت جداول شماره  8و  10به غیر از موارد اعالم شده در تبصره  ،13طبقه
آگهیهای ذيربط با ضريب  6برابری محاسبه و اعمال خواهد شد .
ك – نرخ آگهی های ملی استانی با اعمال ضرايب هر قرارداد امکان پذير است .
ماده  - 31پخش آگهی های تبلیغاتی در فضای مجازی و ظرفیتهای تبلیغاتی سامانه های (پلت فرم)
وابسته به صدا و سیما به شرح ذیل است:
تمام صاحبان کاال و خدماتی که با اداره کل بازرگانی قراردادهای يک ،سه و پنج ساله منعقد نموده باشند می توانند با
حفظ اضافه پخش های هر قرارداد ،طبق ضوابط مندرج در مجموعه ضوابط و مقررات پذيرش و پخش آگهی های
راديويی و تلويزيونی سال  1401بخشی از تبلیغات قرارداد ريالی خود را در فضای مجازی و سامانه های (پلت فرمها)
وابسته به سازمان صدا و سیما پخش کنند.
 تبلیغات کلیکی :تبلیغاتی که در قالب بنر يا اليت باکس باشند ،به ازای هر بار کلیک شدن توسط کاربرانهزينهای جدا از هزينه پايه از آگهیدهنده اخذ میشود .قیمت اين کلیکها با توجه به اينکه از چه جايگاهی
گرفته شدهاند متفاوت خواهد بود .اينگونه تبلیغات میتوانند در يکی از دستههای زير قرار گیرند :
 -1به ازای زمان مشخصی از نمايش تبلیغات صاحبان کاال و خدمات در فضای مجازی و سامانه های (پلت فرم)
وابسته به صدا و سیما آگهی پخش نمايند ) CPTکه مخفف عبارت  Cost Per Timeمیباشد).
 -2به ازای هر تعداد بار نمايش تبلیغات صاحبان کاال و خدمات در فضای مجازی و سامانه های (پلت فرم) وابسته
به صدا و سیما آگهی پخش نمايند (روش  CPMکه مخفف عبارت  Cost Per Milleمیباشد )
 -1به ازای تعداد نفراتی که از نمايش تبلیغات صاحبان کاال و خدمات در فضای مجازی سامانه های (پلت فرم) وابسته
به صدا و سیما بازديد میکنندآگهی پخش نمايند (.روش  CPCکه مخفف عبارت  Cost Per Clickمیباشد).
 تبلیغات پری رول ( )Pre-rollویدیویی :تبلیغ پری رول يک تبلیغ ويديويی است که به طور خودکار ومستقیم قبل از يک ويديوی خاص روی پلتفرم ( موبايل  /رايانه ) پخش میشود .مدت زمان اين نوع تبلیغات
بین  3تا  10ثانیه است .در برخی از بسترها ،تبلیغات پری رول قابل رد کردن هستند ،به همین دلیل بايد از
همان ابتدا بتوانند توجه مخاطبان را به خود جلب کنند .بینندگان به جای رد کردن تبلیغ میتوانند برای
کسب اطالعات بیشتر روی آن کلیک کنند تا به صفحه فرود مربوط بروند.
 تبلیغات پری رول آرم آگهی  :در ابتدا يا انتهای هر بسته آگهی نمايش ويژند تجاری و شعار صاحبان آگهیبدون گفتار پخش می شود .زمان اين تبلیغات  2ثانیه است.
 بنر :تبلیغاتی هستند که در قالب گرافیکی ثابت يا متحرک و فرمتهای مختلف مانند متن ،تصاوير ،ويدئو ويا ترکیبی از اينها در جايگاه مخصوصی در صفحه پلتفرم قرار میگیرد و در صورت کلیک بر روی آنها ،مرورگر
اينترنت مخاطب را به وب سايت تبلیغکننده منتقل خواهد کرد  .هدف از تبلیغات بنری ،انتقال پیام برند و
تبلیغات به بازديدکنندگان وب سايت موردنظر است .فرم اين نوع تبلیغات مستطیلهايی با ابعاد مختلف است؛
درصفحه موبايل  60*468و در صفحه رايانه  240*120است.
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تبصره  :127جداول و نرخنامه ها و تعرفه های ساالنه وماهانه حسب مورد برای هر يک از فضای مجازی و
سامانه های (پلت فرم) وابسته به صدا و سیما که مورد تايید اداره کل بازرگانی باشد قابلیت اجرا را داراست
 بهعالوه چنانچه ويژند مورد تبلیغ ضريب خاصی داشته باشد ،اين ضريب نیز اعمال خواهد شد. حك آرم :مدت زمان حک آرم  3ثانیه است . دعوت به تماشا :میتواند متناسب با زمان هر برنامه در يکی از موقعیتهای قبل ،ادامه و انتهای برنامه و ياهر سه موقعیت پخش شود و مدت زمان پخش آن  5ثانیه است.
 زیرنویس :زمان آن  8ثانیه است و برای زيرنويسهای کمتر از آن نیز همان  8ثانیه محاسبه میگردد. الیت باکس  :Light Boxتبلیغات اليت باکس به طور خودکار متناسب با فضاهای تبلیغاتی در صفحه نمايشقرار میگیرند که در صورت کلیک بر روی آنها ،مرورگر اينترنت مخاطب را به وبسايت تبلیغکننده منتقل
خواهد کرد  .ابعاد اليت باکسها در صفحه رايانه  125*125و در صفحه موبايل  60*60است.
تبصره  :128در صورتی که صاحبان کاال و خدمات از اعتبار ريالی و بودجه قراردادهای پخش تبلیغات يک
ساله ،سه ساله و پنج ساله ای که با رسانه ملی منعقد نموده اند به تبلیغات در فضاهای مجازی متعلق به
رسانه ملی ( پلت فرم ها) استفاده نمايند ،تمام امتیازات قرارداد اصلی ايشان به قوت خود باقی خواهد ماند
در نتیجه مانده اعتبار در ضرايب (اضافه پخش ) مربوطه و تسهیالت تشويقی  150درصدی اعمال و میزان
تعرفه حاصله قابل پخش است .
ط -آگهی اعالم هدايای قرعهکشی و برندگان هر دوره مطابق با ماده  32ضوابط برگزاری قرعه کشی انجام خواهد شد.
ماده  - 32ضوابط برگزاری مراسم قرعهکشی وهدایا
برای حمايت از کاال و خدمات ايرانی ،لزوم توجه به فرهنگ کار و کارگر ،با هدف رونق تولید و عرضه محصوالت
ايرانی و به منظور ايجاد وحدت رويه ،جوايز قرعهکشی به شرح ذيل ابالغ میشود و ضروری است از سوی صاحبان آگهی
و شرکت ها و کانون های تبلیغاتی رعايت شود.
 .1اهداء جوايز و هدايا از تولیدات شرکتها و بنگاههای اقتصادی صاحب آگهی تا سقف حداکثر نفری  50میلیون تومان؛

.2
.3
.4
.5

اهداء جوايز و هدايا از محصوالت صنايع دستی و فرش دستباف تا سقف نفری  50میلیون تومان؛
اهداء جوايز و هدايا از محصوالت ساير بنگاههای اقتصادی تولیدی کشور تا سقف نفری  50میلیون تومان؛
اهداء جوايز و هدايا با ارائه بسته کمک هزينه خريد کاال و ازدواج تا سقف نفری  50میلیون تومان؛
اهداء جوايز و هدايا با ارائه بستههای بیمهنامه عمر  ،سالمت و درمان تا سقف نفری  35میلیون تومان؛

 .6اهداء جوايز و هدايا بسته سفر و گردشگری داخل کشور نفری  10میلیون تومان و خانوادهای  50میلیون تومان؛

 .7اهداء جوايز و هدايا از طريق فروشگاههای زنجیرهای و خريد بسته کاال برای يک دوره يکساله نفری  50میلیون
تومان با شرط خريد محصوالت داخلی؛
 .8اهداء جوايز و قرعهکشی بهصورت نقدی حداکثر  3میلیون تومان.
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«جدول شماره »81
ضرایب هدایای قرعه کشی و برندگان
ضرایب
هدایای قرعهکشی
نوع کاال
ردیف
1
ايرانی (داخلی) محصوالت کاال و خدمات خود شرکت
1
1
ايرانی (داخلی) ريال و مسکوکات و طال
2
1/1
ايرانی (داخلی) کاالی ايرانی غیر محصول خود صاحب آگهی
3
1/2
ايرانی (داخلی) کاالی ايرانی تحت لیسانس
4
1/9
ايرانی (داخلی) کاالی خارجی
5
1/2
محصوالت و کاال و خدمات خود شرکت
تحت لیسانس
6
1/2
ريال و مسکوکات طال
تحت لیسانس
7
1/3
کاالی غیر محصول خود صاحب آگهی
تحت لیسانس
8
1/2
کاالی ايرانی
تحت لیسانس
9
3
کاالی خارجی
تحت لیسانس
10
تبصره  :129برای صاحبان کاال و خدماتی که هدايای قرعهکشی خود را از محصوالت ،کاالها و خدمات خود تعیین
کنند ،نرخ آگهی مربوطه مشمول اين بند نخواهد بود .در هلدينگها هدايای قرعهکشی فقط مختص کاال و
يا خدمات گروه مربوطه است.
تبصره :130صاحبان کاال و خدماتی که متقاضی قرعهکشی باشند ملزم به دريافت ،تکمیل و قبول شرايط و ضوابط
قرعهکشی ادارهکل بازرگانی هستند .گروه اول و دوم تعهد مکتوب ارائه نمايند.
تبصره  :131هر گونه تغییرات در ضوابط و ساختار قرعه کشی با پیشنهاد اداره کل بازرگانی و تصويب معاون منابع
مالی و سرمايه انسانی خواهد بود .
ماده  –33ارتقاء سطح مهندسی پیام در آگهیهای بازرگانی:
به منظور ارتقاء سطح کیفی و مهندسی پیام آگهیهای تبلیغاتی به (کد) شناسه آگهیهای تبلیغاتی که طبق جدول
ذيل ،موارد را رعايت کرده باشند درصدی اضافه پخش تعلق میگیرد.
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«جدول شماره »82
ردیف موضوع
180
استفاده از حجاب برتر(چادر)
1
100
تشويق فرزند آوری و نمايش فرزندان خانواده با بیش از  4فرزند
2
60
تشويق فرزند آوری و نمايش 3و 4فرزند در خانواده
3
50
استفاده از نماد پرچم کشور عزيزمان در آگهی های تلويزيونی با رعايت ضوابط محتوايی مربوطه
4
30
پرداختن به آموزه های دينی
5
30
توجه به ارزش و باورها ی دينی
6
30
نمايش سبک زندگی ايرانی ،اسالمی
7
30
استفاده از مد لباسهای محلی ،بومی و سنتی ايرانی
8
30
استفاده از نماد فضای مجازی و سامانه های ( پلت فرم ) وابسته به سازمان صدا و سیما
9
در آگهی های راديويی و تلويزيونی بصورت شنیداری /ديداری يا ديداری
25
احترام به والدين تحکیم بنیان خانواده و به تصوير کشیدن چند فرزندی و يا به تصوير
10
کشیدن چند نسل از يک خانواده
20
محیط زيست
11
20
موضوعات مربوط به مسئولیت اجتماعی صاحبین کاال و خدمات
12
20
آگاه سازی درخصوص آسیب های اجتماعی
13
20
استفاده از موسیقی ايرانی و محلی با رعايت شان و منزلت محتوايی
14
15
داستانی فرهنگی
15
15
داستانی آموزشی
16
15
تشويق فرزند آوری و نمايش حداقل  2فرزند در خانواده
17
10
استفاده از چهرههای شرقی بخصوص ايرانی
18
5
چراغ سالمت سازمان غذا و دارو
19
تبصره :132کد آگهیهايی با بیش از دو نفر بازيگر ،چنانچه بیش از %50بازيگران چهره شرقی و بخصوص ايرانی
داشته باشند ،مشمول رديف  18جدول شماره  82خواهند بود.
تبصره  :133هر يک از صاحبان کاال و خدمات در هر يک از (کد) شناسههای آگهی میتوانند فقط از يک رديف جدول
فوق استفاده نمايند.
درصد اضافه پخش
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ماده  -34موقعیت آگهی در بسته:
تمامی صاحبان کاال و خدماتی که درخواست پذيرش پخش آگهی در موقعیت خاص را دارند ،میتوانند از جدول شماره
 83برای ثبت پخش آگهیهای خود بهره مند شوند.
«جدول شماره »83
افزایش درصد
دومین/یکی سومین/دوتا چهارمین/سه پنجمین/چهار ششمین/پنج هفتمین/شش
الویت اولین/آخرین
تا به آخر
تا به آخر
تا به آخر
تا به آخر
به آخر
به آخر
اول

420

380

360

320

300

280

260

دوم

300

280

250

220

210

190

180

سوم

220

200

180

160

150

130

120

چهارم

180

170

150

130

110

100

90

تبصره  :134پس از تأيید آگهی در موقعیت درخواستی ،جايگزينی فقط درکد آگهی امکانپذير است .حذف آگهی
نیز تنها در صورت ارسال سفارش آگهی جايگزين توسط همان شرکت يا کانون تبلیغاتی و در همان باکس (در همان
موقعیت يا باالتر) امکانپذير خواهد بود.
تبصره :135پیشنهاد میشود به منظور برخورداری بهینه سفارش دهندگان آگهی از اين تبصره ،سفارش آگهی حداکثر
با زمان  25ثانیهای ثبت شود.
الف -درصد افزايش موقعیت آگهی در برنامههای ورزشی با توجه به زمان پخش ،توسط ادارهکل بازرگانی صداوسیما
تعیین میشود.
ب -در صورت تراکم آگهی در بستهها ،از هر صاحب آگهی فقط يک آگهیِ شناور پذيرش میشود.
ج -در صورت تکمیل بودن ظرفیت در بستههای آگهی ،از هر شناسه آگهی صرفاً يک آگهی پذيرش میشود.
بمنظور ايجاد تعادل در میزان تقاضای تبلیغات برای برنامههای راديويی و تلويزيونی و حمايت از فعالیتهای اقتصادی،
عالوه بر جداول شماره  77و  ،78جدول شماره  84نیز با پیشنهاد امور آگهیها و تصويب مديرکل بازرگانی ،بهعنوان
ضريب افزايش اعمال میشود.
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«جدول شماره »84
ردیف درصدضریب
1

100

2

300

3
4
5
6

500
800
1200
1600

تبصره  :136چنانچه کمیته نرخ گذاری آگهیها ،ضريبی در حد فاصل طبقات يا باالتر از آخرين طبقه ضريب پیشنهاد
نمايد ،با تصويب مديرکل بازرگانی قابلیت اجرا دارد.
ماده  -35زمان و نحوه سفارش آگهی:
الف -سفارشات بايد به صورت پذيرش بر خط(آنالين) و همزمان تحت وب و تا ساعت  18دو روز قبل از پخش (به جز
ايام تعطیل) توسط شرکت همکار ارسال شود.
ب – با توجه به ساختار شبکه آیفیلم ،پذيرش آگهیها حداقل  72ساعت قبل از زمان پخش آنها میسر است
ج -بستههای آگهی جديدی که به واسطه مسابقات ورزشی و برنامههای ويژه جداگانه اعالم میشود از ضابطه فوق
مستثنی است.
د -سفارش آگهیهای تلويزيونی و راديويی خارج از بسته آگهی پذيرفته نمیشود.
ه  -به منظور تسريع در پذيرش آگهیهايی که پخش آنها در يک بازه زمانی کوتاه برای صاحبان کاال و خدمات حائز
اهمیت است ،ارسال بسته آگهی به شبکهها (در دوره  24ساعته) براساس جدول شماره  83میسر است .
تبصره  : 137آگهیهای زماندار مانند نمايشگاهها و فروش اوراق مشارکت و اوراق قرضه در شرايط مساوی از اولويت
پذيرش و پخش در يک بسته آگهی برخوردارند.
تبصره  : 138در صورتیکه صاحبان کاال و خدمات در کلیه گروهها درآگهی های تجاری خود از المانهای تصويری
خاصی استفاده نمايند مانند پرچم و ......که درج آن در داخل باکس امکانپذير نباشد ،نرخ آگهی های تجاری به نرخ
انتها يا ابتدای باکس محاسبه خواهد شد.
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ماده  -36حذف و جابجایی آگهیها (شامل قراردادها و ظرفیت تشويقی):
الف -حذف آگهی تا  4روز کاری قبل از پخش ،مشمول جريمه نمیشود.
ب -حذف آگهی تا  3روز کاری قبل از پخش ،مشمول  10درصد جريمه میشود.
ج -حذف آگهی تا  2روز کاری قبل از پخش ،مشمول  15درصد جريمه میشود.
د -حذف آگهی يک روز کاری قبل از پخش امکانپذير نیست و در موارد خاص ،با پیشنهاد امور آگهی ها و تصويب
مديرکل بازرگانی انجام میشود.
ه -جابجايی آگهی فقط تا  48ساعتِ اداری قبل از پخش امکانپذير است (روزهای پنجشنبه حداکثر تا ساعت 12
ظهر).
تبصره  :139حذف آگهیهايی که جابجا میشوند امکانپذير نیست.
و -در صورت تغییر در برنامههای شبکههای مختلف ،اگر سفارش در طبقه باالتر پخش شود ،صورتحساب معادل طبقه
اولیه سفارش صادر خواهد شد .اگر در طبقات پايینتر پخش شود ،معادل طبقه پخش شده صورتحساب صادر خواهد
شد و در صورت تغییر ساعت پخش برنامه ،آگهی با همان طبقه سفارش داده شده محاسبه میشود.
ز -درصـورتی کـه به جای پخش برنامهای (سريال ،فیلم و طنز و )...تکرار همان برنامه پخش شود ،حسب تشخیص
امور آگهیها و تصويب مديرکل بازرگانی ،سفارشـات بستههای قبل ،بین و بعد با تغییر در طبقات محاسبه میشود.
نظر به محدود بودن ظرفیت بستههای آگهی و میزان قابل توجه سفارشات ارسالی ،به منظور اطالعرسانی دقیق به
صاحبان آگهی ،درج عنوان لیست انتظار در ستون پايانی پیشفاکتورها به معنی تکمیل بودن باکس مورد نظر و در
انتظار بودن آگهی های تجاری مربوط برای پخش خواهد بود .همچنین در صورت جايگزين نمودن سفارشات ،وضعیت
جديد آنها نیز در لیست انتظار قرار میگیرد .لذا ،پخش آگهی های تجاری مربوط منوط به ايجاد ظرفیت خالی در
بستهی آگهی مورد تقاضا خواهد بود.
ماده  -37قطع پخش آگهی:
الف -قطع پخش آگهی با دستور کتبی مديرکل بازرگانی صدا و سیما امکانپذير است .حسب مورد ،اعالم کتبی قطع
پخش آگهی به صاحب آن يا شرکت همکار جز در موارد ذيل ضروری است:
ب -در صورتیکه صاحبان کاال و خدمات از انجام تعهدات خود در زمانهای مقرر خودداری نمايند ،ادارهکل بازرگانی
مختار است پخش آگهیهای تبلیغاتی وی را متوقف نموده و با اجرای تعديالت الزم نسبت به وصول مطالبات
خود از طريق مبادی ذيربط اقدام نمايد.
ج -در صورتی که قطع آگهی ناشی از بدهی اشخاص باشد ،پس از وصول مطالبات معوقه ،پخش مجدد آگهی بالمانع
است.
د -در صورتی که قطع پخش آگهی صاحبان کاال و خدمات ناشی از ممنوعیتهای حقوقی يا قانونی باشد ،ادارهکل
بازرگانی نسبت به قطع يا تداوم پخش آن تصمیمگیری خواهد نمود.
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با توجه به حساسیت ويژه رسانه ملی در داخل و خارج از کشور ،قطع پخش آگهی در هر زمان مطلقاً در اختیار
ادارهکل بازرگانی است و صاحبان آگهی و شرکتهای همکار با آگاهی از اين موضوع ،قبالً حق هرگونه ادعا و اعتراض
بعدی را در اين خصوص از خود سلب و ساقط نمودهاند.
ماده  –38صورتحساب:
صورتحساب آگهیهای پخش شده به صورت  15روزه تهیه و به صاحبان آن ارائه میگردد .درخصوص آن دسته
از قراردادهايی که بهصورت سه جانبه منعقد میشوند ،به منظور اطالع و پیگیری الزم برای وصول به موقع ،صورت-
حسابها در اختیار شرکت همکار نیز قرارخواهد گرفت.
ماده  -39تعدیل:
در صورت عدم پخش کامل قرارداد تا زمان خاتمه آن ،در هر نوع قرارداد راديويی يا تلويزيونی و در تمام گروهها ،
مدت زمان پخش آگهی درقرارداد افزايش نیافته و با کسر امتیاز اضافه پخش ،متناسب با پخش صورت گرفته (اعم
از مبلغ نهايی پخش (ريالی) و حسب مورد تسهیالت تشويقی و زمان ثانیه تشويقی ) در بازه زمانی پخش انجام
شده  ،تمام امتیازات حق تسريع  ،حضور اولین بار ،اضافه پخش تشويقی  ،نقدی  ،نیمه نقدی  ،هدفمندی و ساير
امتیازات اعطايی ازپخش انجام شده ( جمع کل تعرفه پخش شده اعم از مبلغ نهايی پخش (ريالی) وحسب مورد
تسهیالت تشويقی و زمان ثانیه تشويقی ) کسر و جمع کل تعرفه پخش شده  ،محاسبه و در جدول اضافه پخش
مربوطه قرارداده و متناسب با بودجه ساالنه يا ماهانه تعديل و طبقه جدول اضافه پخش و مازاد سقف ساالنه يا
ماهانه مشخص می شود.
پس از مشخص شدن طبقه جدول اضافه پخش و مازاد سقف مربوطه ،حق تسريع  ،حضور اولین بار ،هدفمندی  ،نقدی
و نیمه نقدی متناسب با بازه زمانی پخش صورت گرفته وهمچنین زمان واريز وجه و مبلغ واريز شده  ،و
سايراضافه پخش تشويقی طبق ضوابط و مقررات پذيرش و پخش آگهی های در صورت تعلق مجدداً بصورت
جداگانه به اضافه پخش مربوطه اضافه و تعديل آن محاسبه و مفاصا حساب نهايی صادرمی شود  (.حسب
مورد تا سه مرحله اجرا خواهد شد )
هرنوع شرايط قهری (فورس ماژور) که اجرای تمام يا قسمتی از موضوع اين تفاهم نامه رامختل کند ،موجب توقف
اجرای آن محسوب می شود و مطابق با میزان خدمات انجام شده از سوی طرفین ،نسبت به تسويه حساب و اعالم اتمام
تفاهم نامه و قرارداد است.
 در صورتی که سازمان صداوسیما به هردلیل به غیر از موارد غیرمترقبه و عدم اجرای تعهدات از سوی طرف
دوم ،از ادامه اجرای تفاهم نامه جلوگیری نمايد ،حق هیچ تعديلی در امتیازات مندرج در تفاهمنامه و قراردادها
را نداشته و مفاد تسهیالت تفاهم نامه به قوت خود باقی خواهد بود .در اين شرايط ،صاحب کاال يا خدمات
صرفاً موظف است به میزان پخش انجام شده تا زمان فسخ قرارداد به سازمان صداوسیما پرداخت کند.
 در صورت بروز هرگونه موارد غیرمترقبه مانند سیل ،زلزله ،آشوب ،جنگ ،اعتصاب يا آتشسوزی که امکان
تولید را کامالً مختل نمايد ،تحريمهای شديدی که منجر به ايجاد مشکالت جدی در تأمین مواد اولیه شود و
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 ،...هیچ مسؤلیتی متوجه صاحبان کاال و خدمات نخواهد بود و تفاهم نامه مشمول موارد غیرمترقبه شده و
براساس شرايط پیشآمده و نتیجه کارشناسی سه نفر کارشناس رسمی دادگستری که به شکل زير انتخاب
میشوند ،اتخاذ تصمیم شده و تفاهم جديدی انجام خواهد شد.
– 1يک کارشناس رسمی دادگستری مرتبط با موضوع از سوی ادارهکل بازرگانی
– 2يک کارشناس رسمی دادگستری مرتبط با موضوع از سوی صاحبان کاال و خدمات
 – 3يک کارشناس رسمی مرضیالطرفین دادگستری مرتبط با موضوع
تبصره  : 140الزم به ذکر است که دو رای از سه رای کارشناسان رسمی دادگستری مرتبط با موضوع مالک عمل
خواهد بود.
تبصره : 141در صورت درخواست صاحبان کاال و خدمات مبنی بر ايجاد محدوديتی خارج از اراده که منجر به توقف
کامل فعالیت های اين صنف عالوه بر اين صاحب کاال و خدمات شده است و ادامه فعالیت اين صنف به هیچ عنوان
امکان پذير نیست سه گروه کارشناس رسمی دادگستری متخصص در امور مربوطه به ترتیب ذيل انتخاب می شوند:
 گروه اول منتخب صاحبان کاال و خدمات گروه دوم منتخب سازمان صدا و سیما گروه سوم منتخب دستگاه قضايینتايج حاصله از گروه کارشناس رسمی دادگستری متخصص برای طرفین الزم االجراء است
تمام هزينههای کارشناسان رسمی دادگستری متخصص مرتبط با موضوع برعهده صاحبان کاال و خدمات است .
* تعديل قراردادهاي پنج ساله

در صورت خروج يک يا چند عضو از گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات ازگروه فوق الذکر مراتب به
شرح ذيل مشمول تعديل می گردد:
1ـ در صورت خروج يک يا چند عضو گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات چنان چه اعضاء نسبت به
تامین بودجه تا سقف میزان خروج اقدام نمايند ،گروه مانده مشمول هیچ گونه تعديلی نمی شوند و امتیازات جدول
شماره  3برابر بودجه جديد خواهد بود .
2ـ در صورت خروج وياکاهش بودجه يک يا چند عضوگروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات چنان چه
باقی مانده بودجه تا سقف يکی از رديف های جدول قراردادهای پنج ساله باشد تمامی امتیاز ات نیز برابر رديف مربوطه
در جدول قراردادهای پنج ساله اعطاخواهد شد.
3ـ در صورت خروج و يا کاهش بودجه يک يا چند عضو چنان چه مجموع بودجه گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان
کاال و خدمات به حد نصاب جدول قراردادهای پنج ساله نرسد هريک از اعضاء مطابق قرارداد هلدينگی مجموعه ضوابط
و مقررات پذيرش و پخش آگهی های راديويی و تلويزيونی سال مربوطه خواهد شد مشروط به آن که بودجه مربوطه به
میزان حداقل جدول هلدينگی امتیازات تشويقی باشد ،از اضافه پخش مربوطه ( جدول هلدينگی سال مربوطه ) برخوردار
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خواهد شدوزمان ثانیه تشويقی گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات برابر قرارداد سه ساله مجموعه
ضوابط و مقررات پذيرش و پخش آگهی های راديويی و تلويزيونی محاسبه خواهد شد .
 -4در صورت خروج و يا کاهش بودجه يک يا چند عضو چنان چه مجموع بودجه هريک ازگروه مشارکت تبلیغات تولید
کنندگان کاال و خدمات به حد نصاب جدول هلدينگی سال مربوطه نرسد مطابق قرارداد عادی مجموعه ضوابط و مقررات
پذيرش و پخش آگهی های راديويی و تلويزيونی سال مربوطه محاسبه خواهدشد بديهی است در اين صورت هیچ گونه
تسهیالت تشويقی اعم از  150درصد تسهیالت تشويقی رايگان(با حفظ اضافه پخش های هر قرارداد)و همچنین زمان
ثانیه آگهی رايگان به گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات تعلق نخواهد گرفت .
 -5بنگاه های اقتصادی تولید کننده کاال و خدمات که از گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات خارج
شده اند در صورت عدم تشکیل گروه جديد با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه که به حدنصاب طرح مذکور و يا میزان
سقف قراردادهای هلدينگی در صورت ادامه نرسد و يا خاتمه قرارداد را اعالم نمايد مطابق شرايط ذيل تعديل و اقدامات
الزم به منظور تعیین تکلیف مطالبات سازمان برابر ضوابط و مقررات پذيرش و پخش آگهی های بازرگانی راديويی و
تلويزيونی سال مربوطه برای استیفای حقوق سازمان اقدام خواهد شد.
 5-1چنان چه میزان پخش برابر با قرارداد هلدينگی سال دوره قرارداد باشد امتیازات تسهیالت تشويقی برابر آن محاسبه
و زمان ثانیه رايگان مطابق اين آيین نامه خواهد بود.
 5-2چنان چه میزان پخش کمتر از بودجه های هلدينگی باشد ضوابط و مقررات پذيرش و پخش آگهی های راديويی
و تلويزيونی سال مربوطه طی دوره قرارداد محاسبه خواهد شد بديهی است در اين صورت هیچ گونه تسهیالت تشويقی
اعم از  150درصد تسهیالت تشويقی رايگان(با حفظ اضافه پخش های هر قرارداد)و همچنین زمان ثانیه آگهی رايگان
به بنگاه های اقتصادی تولید کننده کاال و خدمات که خروج از گروه را انجام داده اند تعلق نخواهد گرفت
تبصره  :142قرارداد صاحبان کاال و خدماتی که از هرگونه اضافه پخش تشويقی ،افزايش بودجه ماهانه و ساالنه و...
استفاده نمايند ،در صورت عدم پخش کامل تمام قراردادها ،به نسبت پخش هر قرارداد تعديل خواهد شد.
ماده  -40فسخ قرارداد:
در صورت فسخ قرارداد ،با اعالم کتبی صاحب آگهی و تايید ادارهکل بازرگانی و با توجه به مدت باقیمانده قرارداد،
با کسر امتیازات متناسب با مبلغ پخش ،براساس جدول ضوابط و طبق ماده  39اقدام خواهد شد.
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* – شرایط قهری (فورس ماژور)
هرنوع شرائط قهری (فورس ماژور) که اجرای تمام يا قسمتی از موضوع تفاهم نامه و قرارداد گروه مشارکت تبلیغات
تولید کنندگان کاال و خدمات رامختل کند ،موجب توقف اجرای آن محسوب می شود و مطابق با میزان خدمات انجام
شده از سوی طرفین ،نسبت به تسويه حساب و اعالم اتمام تفاهم نامه و قرارداد است.
 در صورتی که سازمان صداوسیما به هردلیل به غیر از موارد غیرمترقبه و عدم اجرای تعهدات از سوی گروه
مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات  ،از ادامه اجرای تفاهم نامه جلوگیری نمايد ،حق هیچ تعديلی
در امتیازات مندرج در تفاهمنامه و قراردادها را نداشته و تفاهم نامه و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.
در اين شرايط ،گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات صرفاً موظف است تعهدات خود را به
میزان پخش انجام شده تا زمان فسخ قرارداد به سازمان صداوسیما پرداخت کند.
 در صورت بروز هرگونه موارد غیرمترقبه مانند سیل ،زلزله ،آشوب ،جنگ ،اعتصاب يا آتشسوزی که امکان
تولید را کامالً مختل نمايد ،تحريمهای شديدی که منجر به ايجاد مشکالت جدی در تأمین مواد اولیه شود و
 ،...هیچ مسؤلیتی متوجه گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات نخواهد بود و تفاهم نامه و
قرارداد مشمول موارد غیرمترقبه شده و براساس شرايط پیشآمده و نتیجه کارشناسی سه نفر کارشناس رسمی
دادگستری که به شکل زير انتخاب میشوند ،اتخاذ تصمیم شده و تفاهم جديدی انجام خواهد شد.
– 1يک کارشناس رسمی دادگستری مرتبط با موضوع از سوی ادارهکل بازرگانی
– 2يک کارشناس رسمی دادگستری مرتبط با موضوع از سوی گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات
 – 3يک کارشناس رسمی مرضیالطرفین دادگستری مرتبط با موضوع
تبصره :143الزم به ذکر است که دو رای از سه رای کارشناسان رسمی دادگستری مرتبط با موضوع مالک عمل خواهد
بود.
تبصره :144در صورت درخواست گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات مبنی بر ايجاد محدوديتی
خارج از اراده که منجر به توقف کامل فعالیتهای گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات شود به نحوی
که ادامه فعالیت اين گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات به هیچ عنوان امکان پذير نباشد سه گروه
کارشناس رسمی دادگستری متخصص در امور مربوطه به ترتیب ذيل :
*گروه اول منتخب صاحبان کاال و خدمات
*گروه دوم منتخب سازمان صدا و سیما
*گروه سوم منتخب دستگاه قضايی
نتايج حاصله از گروه کارشناس رسمی دادگستری متخصص برای طرفین الزم االجراء است .تمام هزينههای کارشناسان
رسمی دادگستری متخصص مرتبط با موضوع برعهده گروه مشارکت تبلیغات تولید کنندگان کاال و خدمات است .
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ماده  -41رتبه بندی شرکتهای تبلیغاتی:
 .1در راستای تحقق اهداف و سیاست های اجرايی سازمان ،اداره کل بازرگانی با اتخاذ رويکردهای افزايش کمی
و کیفی آگهی های راديويی و تلويزيونی ،ايجاد رقابت سالم بین صاحبان آگهی و افزايش میزان سرمايه گذاری
شرکت ها و کانون های تبلیغاتی که هم زمان رضايتمندی مخاطبان رسانه ملی و صاحبان کاال و خدمات را
در پی دارد .با عنايت به موارد مشروحه زير افزايش میزان سرمايه گذاری شرکتها و کانونهای تبلیغاتی و به
تبع آن ،تداوم فعالیت آنها اقدام به رتبه بندی شرکت ها و کانون های تبلیغاتی طرف قرارداد خود کرده است
.
پس از اعالم اجرای اين طرح به کانونها و شرکتهای تبلیغاتی ،با استخراج اطالعات مندرج در فرمهای ارسالی
از سوی آنها و تطبیق اين اطالعات با مستندات  14سال گذشتهی موجود در ادارهکل بازرگانی ،شرکتها و کانونهای
تبلیغاتی در  5دسته به شرح جدول زير طبقهبندی شدند:
جدول رتبه بندی و شاخص سازی بر پايه فرم اولیه به تفکیک موضوع

ردیف
1

عنوان
میزان همکاري کانون یا شرکت هاي تبلیغاتي با اداره کل بازرگاني (اطالعات این بخش در اداره کل بازرگاني موجود است)

امتیاز
55

شاخص هاي اثرگذار نیروي انساني

2

(دو قسمت از اطالعات این بخش در اداره کل بازرگاني موجود است و سه قسمت آن توسط شما شرکت یا کانون

35

محترم تبلیغاتي تهیه مي شود .اطالعات این بخش را براي امور اداري ارسال کنید)
ساختمان ،تجهیزات و امکانات تولید آگهي رادیویي و تلویزیوني کانون یا شرکت هاي تبلیغاتي

3

(اطالعات این بخش توسط شما شرکت یا کانون محترم تبلیغاتي تهیه مي شود .اطالعات این بخش را براي واحد

10

نظارت ارسال کنید)

جمع امتیازات

111

100

جدول میزان همکاری کانون يا شرکت های تبلیغاتی با اداره کل بازرگانی (اطالعات اين بخش در اداره کل بازرگانی موجود است)
تفکیک سال
عنوان

شاخص

سقف
1386

امتیاز
حجم

1387
حجم

درصد
عملیات

1388
حجم

درصد
عملیات

1389
حجم

درصد
عملیات

1390
حجم

درصد
عملیات

1391
حجم

درصد
عملیات

1392
حجم

درصد
عملیات

1393
حجم

درصد
عملیات

1394
حجم

درصد
عملیات

1395
حجم

درصد
عملیات

1396
حجم

درصد
عملیات

1397
حجم
عملیات

های همکاری به تفکیک
هر سال به نسبت کل
پخش همان سال (میلیارد

مبلغ

(اطالعات این بخش در اداره کل بازرگانی موجود است)

ریال)
سال

مجموع

های

همکاری به تفکیک هر
سال به نسبت کل پخش سال

5

(اطالعات این بخش در اداره کل بازرگانی موجود است)

همان سال

امتیاز نهایي

55

112

حجم
درصد

مجموع مبلغ پخش سال

50

1398

نهایی

درصد
عملیات

1399

امتیاز

حجم
درصد

عملیات

درصد
عملیات

جدول مربوط به شاخص های اثرگذار نیروی انسانی
(دو قسمت از اطالعات اين بخش در اداره کل بازرگانی موجود است و سه قسمت آن توسط شما شرکت يا کانون محترم تبلیغاتی تهیه می
شود .اطالعات اين بخش را برای امور اداری ارسال کنید)
تفکیک سال
عنوان

شاخص

سقف
امتیاز

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386امتیاز نهایی
حجم

حجم
درصد
عملیات

حجم
درصد

عملیات

حجم
درصد

عملیات

حجم
درصد

عملیات

حجم
درصد

عملیات

حجم
درصد

عملیات

حجم
درصد

عملیات

حجم
درصد

عملیات

حجم
درصد

عملیات

حجم
درصد

عملیات

حجم
درصد

عملیات

حجم
درصد

عملیات

حجم
درصد

عملیات

درصد
عملیات

تعداد تیزرهای تأیید شده
رادیویی و تلویزیونی به
تفکیک هر سال به نسبت کل

تعداد

5

(اطالعات این بخش در اداره کل بازرگانی موجود است)

پخش همان سال
تعداد صاحب آگهی طرف
قرارداد با کانون یا شرکت های
تبلیغاتی به تفکیک هر سال به

تعداد

15

(اطالعات این بخش در اداره کل بازرگانی موجود است)

نسبت کل پخش همان سال

(اطالعات این بخش توسط شما شرکت یا کانون محترم تبلیغاتی تهیه می شود .اطالعات این بخش را
تعداد

نفرات

کارکنان

ثابت(بیمه شده)

تعداد

10

مقطع

3

سال

2

برای امور اداری ارسال کنید .لطفاً برای برخورداری از راهنمایی بیشتر با شماره تلفن های داخلی  110و
 111تماس حاصل فرمایید).
(اطالعات این بخش توسط شما شرکت یا کانون محترم تبلیغاتی تهیه می شود .اطالعات این بخش را

مقطع

تحصیلی

کارکنان

ثابت(بیمه شده)

برای امور اداری ارسال کنید .لطفاً برای برخورداری از راهنمایی بیشتر با شماره تلفن های داخلی  110و
 111تماس حاصل فرمایید).
(اطالعات این بخش توسط شما شرکت یا کانون محترم تبلیغاتی تهیه می شود .اطالعات این بخش را

سال های همکاری کارکنان
ثابت(بیمه شده)

امتیاز نهایی

برای امور اداری ارسال کنید .لطفاً برای برخورداری از راهنمایی بیشتر با شماره تلفن های داخلی  110و
 111تماس حاصل فرمایید).

35
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جدول مربوط به شاخص های اثرگذار نیروی انسانی (اطالعات اين بخش در اداره کل بازرگانی موجود است)

تفکیک سال
عنوان

شاخص

سقف
امتیاز

1386
حجم

1387
حجم

درصد
عملیات

تعداد

تیزرهای

تأیید

شده

رادیویی

و

تلویزیونی

به تعداد

1388
حجم

درصد
عملیات

1389
حجم

درصد
عملیات

1390
حجم

درصد
عملیات

1391
حجم

درصد
عملیات

1392
حجم

درصد
عملیات

حجم
درصد

عملیات

5

تفکیک هر سال به
نسبت کل پخش
همان سال

امتیاز نهایی

1393

5

114

1394
حجم

درصد
عملیات

1395
حجم

درصد
عملیات

1396
حجم

درصد
عملیات

1397
حجم

درصد
عملیات

1398
حجم

درصد
عملیات

 1399امتیاز نهایی
حجم

درصد
عملیات

درصد
عملیات

جدول مربوط به شاخص های اثرگذار نیروی انسانی (اطالعات اين بخش در اداره کل بازرگانی موجود است)

تفکیک سال
عنوان

شاخص

سقف
امتیاز

1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386
حجم
عملیات

درصد

حجم
عملیات

درصد

حجم
عملیات

درصد

حجم
عملیات

درصد

حجم
عملیات

درصد

حجم
عملیات

درصد

تعداد صاحب آگهی طرف
قرارداد با کانون یا شرکت

های تبلیغاتی به تفکیک تعداد

15

هر سال به نسبت کل
پخش همان سال

امتیاز نهایی

15

115

حجم
عملیات

درصد

حجم
عملیات

درصد

حجم
عملیات

درصد

حجم
عملیات

درصد

حجم
عملیات

درصد

حجم
عملیات

درصد

حجم
عملیات

درصد

1399
حجم
عملیات

درصد

امتیاز
نهایی

تعداد نفرات کارکنان ثابت (بیمه شده)  10 -امتیاز از کل امتیازشاخص های اثرگذار نیروی انسانی
(اطالعات اين بخش توسط شما شرکت يا کانون محترم تبلیغاتی تهیه می شود .اطالعات اين بخش را برای امور اداری ارسال کنید .لطفاً
برای برخورداری از راهنمايی بیشتر با شماره تلفن های داخلی  110و  111تماس حاصل فرمايید)
ردیف
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

تعداد نفرات کارکنان(بیمه شده)

درصد از امتیاز

1-10

1/96

11-20

3/92

21-30

5/88

31-40

7/84

41-50

9/80

51-70

13/73

71-90

17/65

91-110

21/57

111-130

25/49

131-150

29/41

151-190

37/25

191-230

45/10

231-270

52/94

271-310

60/78

311-350

68/63

351-430

84/31

431-510

100
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مقطع تحصیلی کارکنان ثابت(بیمه شده)  3 -امتیاز از کل امتیاز شاخص های اثرگذار نیروی انسانی
(اطالعات اين بخش توسط شما شرکت يا کانون محترم تبلیغاتی تهیه می شود .اطالعات اين بخش را برای امور اداری ارسال
کنید .لطفاً برای برخورداری از راهنمايی بیشتر با شماره تلفن های داخلی  110و  111تماس حاصل فرمايید)

ردیف

مقطع تحصیلی

درصد از امتیاز

1

زیر دیپلم

5

2

دیپلم

10

3

فوق دیپلم

15

4

لیسانس

40

5

فوق لیسانس به باال

30
100

مجموع امتیاز

سال های همکاری کارکنان ثابت(بیمه شده)  2 -امتیاز از کل امتیازشاخص های اثرگذار نیروی انسانی
(اطالعات اين بخش توسط شما شرکت يا کانون محترم تبلیغاتی تهیه می شود .اطالعات اين بخش را برای امور اداری ارسال کنید.
لطفاً برای برخورداری از راهنمايی بیشتر با شماره تلفن های داخلی  110و  111تماس حاصل فرمايید)

ردیف

سال همکاری

درصد از امتیاز

1

از  1تا 3

8

2

از 4تا 7

31

3

از  8به باال

61
100

مجموع امتیاز
117

جدول مربوط به ساختمان ،تجهیزات و امکانات تولید آگهی راديويی و تلويزيونی کانون يا شرکت های تبلیغاتی
(اطالعات اين بخش توسط شما شرکت يا کانو ن محترم تبلیغاتی تهیه می شود .اطالعات اين بخش را برای واحد نظارت ارسال
کنید .لطفاً برای برخورداری از راهنمايی بیشتر با شماره تلفن  26206562تماس حاصل فرمايید)

عنوان

شاخص

سقف امتیاز (نمره)

متراژ ساختمان

متراژ

7

تجهیزات و امکانات تولید آگهي رادیویي و تلویزیوني

نوع

3
10

امتیاز نهایی

118

ساختمان 7 -امتیاز از کل امتیاز مشمول ساختمان ،تجهیزات و امکانات
(اطالعات اين بخش توسط شما شرکت يا کانون محترم تبلیغاتی تهیه می شود .اطالعات اين بخش را برای واحد نظارت ارسال
کنید .لطفاً برای برخورداری از راهنمايی بیشتر با شماره تلفن  26206562تماس حاصل فرمايید)

ردیف

متراژ ساختمان

درصد از امتیاز

1

50-100

1

2

101-200

2

3

201-300

3

4

301-400

4

5

401-500

5

6

501-1000

10

7

1001-2000

20

8

2001-4000

40

9

4001-8000

80

10

8001-10000

100

119

تجهیزات و امکانات تولید آگهی راديويی و تلويزيونی 3 -امتیاز از کل امتیاز ساختمان ،تجهیزات و امکانات
(اطالعات اين بخش توسط شما شرکت يا کانون محترم تبلیغاتی تهیه می شود .اطالعات اين بخش را برای واحد نظارت ارسال
کنید .لطفاً برای برخورداری از راهنمايی بیشتر با شماره تلفن 26206562تماس حاصل فرمايید)

ردیف

تجهیزات و امکانات تولید آگهی رادیویی و تلویزیونی

درصد از امتیاز

1

استودیوي تولید آگهي تلویزیوني

40

2

تجهیزات تصویربرداري پرتابل -سوئیچ -میز صدا -میزنور -خودرو

27

3

ست پرتابل پوشش آگهي تلویزیوني

20

4

استودیوي تولید آگهي رادیویي

8

5

باکس تدوین -ست ویرچوال افکت تولید آگهي

2

6

تجهیزات تصویربرداري -دوربین

1

7

تجهیزات صدابرداري

1

8

تجهیزات نورپردازي

1

مجموع امتیاز

120

100

ردیف

سقف رتبه

از

تا

1

رتبه 1

51

100

2

رتبه 2

10

49/99

3

رتبه 3

4

9/999

4

رتبه 4

1

3/999

5

رتبه 5

0

0/9999

ردیف

ستاره گذاری رتبه 1

از

تا

1

51

69/99

2

70

89/99

3

90

94/99

4

95

100

121

از

تا

ردیف

ستاره گذاری رتبه 2

1

10

12/99

2

13

15/99

3

16

19/99

4

20

29/99

5

30

39/99

6

40

44/99

7

45

49/99

122

ماده  – 42جدول مبلغ قرارداد و تسهیم شرکتها و کانون های تبلیغاتی بر حسب رتبه :
حداکثر مبلغ قرارداد هرصاحب آگهی بر حسب گروه صاحب آگهی و رتبه شرکت و کانون تبلیغاتی
«جدول شماره »85
(ارقام به میلیاردريال)
رتبه

اپراتورها

گروه 3

بانک ها
سه ساله

پنج ساله

یک ساله

سه ساله

پنج ساله

یک ساله

سه ساله

پنج ساله

یک ساله

5000

5500

7000

25000

رتبه 1

5000

7000

10000

700

1500

3500

4500

10000

رتبه 2

2500

3100

4000

500

1000

2000

3500

6000

رتبه 3

1000

1500

2100

350

800

1300

2000

3500

رتبه 4

240

300

1200

120

300

700

1500

2500

2000

رتبه 5

100

150

400

40

80

300

750

1500

تبصره  : 145شرکتها و کانونهای رتبه يک مجاز به عقد قرارداد کمتر از دويست میلیارد ريال برای يک سال نمی
باشند.
تبصره  :146هرشرکت تبلیغاتی با توجه به جايگاه خود در جدول رتبهبندی ،در سال  1401میتواند تا سقف مبلغ
تعیین شده از هر يک از صاحب آگهی ،تسهیم و يا قرارداد سه طرفه منعقد و آگهی پخش نمايد .الزم به ذکر
است در صورت رعايت سقف مبلغ هر رتبه از هر صاحب آگهی  ،برای شرکتها يا کانونهای تبلیغاتی از نظر
تعداد صاحب آگهی محدوديتی وجود ندارد .به عنوان نمونه شرکتها و کانونهای تبلیغاتی رتبه  5میتوانند
برای قرارداد پنج ساله از هر يک از صاحبان کاال و خدمات گروه  ،3حداکثر  2000میلیارد ريال با  50صاحب
کاالو خدمات مختلف به مبلغ يکصدهزار میلیارد ريال تسهیم و يا قرارداد منعقد نمايند.
ماده  -43کارمزدشرکتها و کانون های تبلیغاتی :
الف -به شرکتها و کانونهای تبلیغاتی همکاری که دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشند و از
قبل ضوابط و مقررات ادارهکل بازرگانی را پذيرفته و قرارداد همکاری در سال جاری را منعقد و مبادله نموده باشند،
کارمزد تعلق میگیرد.
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ب -برای گروههای يک و دو در تلويزيون کارمزد 15درصد و برای گروه سه 17درصد است .برای گروههای يک و دو در
راديو کارمزد  15درصد و برای گروه سه  20درصد است که پس از کسر کسورات قانونی (مانند بیمه – مالیات و،)...
پرداخت خواهد شد .همچنین کارمزد پخش آگهیهای تبلیغاتی در فضای مجازی و سامانههای (پلت فرم) وابسته
به صدا و سیما مطابق همین بند محاسبه خواهد شد .
ج – عالوه بر بند ب ماده  ،43به شرکتها و کانونهای تبلیغاتی همکاری که صاحبان آگهی آنها طبق بند ب ماده ،6
امتیاز حضور اولین بارِ يکساله را گرفتهاند2 ،درصد و حضور اولین بارِ سه ساله 3درصد و حضور اولین بارِ پنج ساله
4درصد کارمزد محاسبه و پس از کسر کسورات قانونی مانند بیمه – مالیات و ...پرداخت خواهد شد.
د -به شرکتها و کانونهای تبلیغاتی همکاری که صاحبان آگهی آنها در گروههای دوم و سوم افزايش بودجه داشتهاند،
در صورت افزايش 50درصدی بودجه نسبت به سال گذشته 2 ،درصد ،افزايش  100درصدی نسبت به سال گذشته،
 3درصد و افزايش  200درصدی و باالتر بودجه نسبت به سال گذشته 4 ،درصد کارمزد عالوه بر کارمزد بند ب ماده
 43و پس از کسر کسورات قانونی بیمه ،مالیات و  ...پرداخت میگردد.
هـ -کارمزد در قراردادهای فرهنگی راديويی و تلويزيونی10درصد است که پس از کسر کسورات قانونی (مانند بیمه،
مالیات و )....پرداخت خواهد شد .همچنین کارمزد پخش آگهی های تبلیغاتی در فضای مجازی و سامانه های (پلت
فرم) وابسته به صدا و سیما مطابق همین بند محاسبه خواهد شد .
و -ازکارمزد راديويی و تلويزيونی پخش آگهی های تبلیغاتی در فضای مجازی و سامانه های (پلت فرم) وابسته به صدا و
سیما درتمام گروهها و قراردادها پس از کسر  %5بیمه (ماده  38قانون تأمین اجتماعی) و %5حسن انجام تعهدات
ارائه مفاصا حساب بیمه(طبق شرح ذيل) کسر و مابقی پرداخت خواهد شد.
 اداره کل بازرگانی میتواند به جهت تحقق کامل اخذ مفاصا حساب بیمه به روش های ذيل عمل نمايد: -1آن دسته از شرکتهايی که از محل پخش  ،مطالبات بیش از  %5حسن انجام کار مفاصا حساب بیمه می
باشند مطالبات پخش را مبنای اجرا حسن انجام تعهدات قراردهند.
 -2آن دسته از شرکتها و کانونهای تبلیغاتی که پخش های صورت گرفته که تسويه حساب آنها جوابگوی %5
حسن انجام کار مفاصا حساب بیمه نمی باشد  ،کسر و مابقی پرداخت خواهد شد
تبصره  :147کسورات  %5بیمه (ماده  38قانون تأمین اجتماعی) و %5حسن انجام تعهدات ارائه مفاصا حساب بیمه
پس از ارائه تسويه حساب از سازمان تأمین اجتماعی آزاد شده و عودت داده میشود.
زـ کارمزد بر اساس میزان پخش انجام شده هر سال بر اساس صورتحساب قانونی همان سال که توسط شرکت ها و
کانون های تبلیغاتی ارائه میگردد محاسبه خواهد شد .نحوه تسويه کارمزد برای قراردادهای يکساله برحسب وصولی و
برای قراردادهای بیش از يک سال  ،عالوه بر وصولی ،حداکثر تا  %30پخش انجام شده مالک محاسبه می باشد.
ط -چنانچه تاريخ اعتبار مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیِ شرکت به اتمام برسد 100 ،درصد کارمزد به حساب
بستانکار شرکت منظور میشود .طی يک مهلت شش ماهه برای ارائه تائیديه مجدد از آن وزارتخانه 50 ،درصد
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کارمزد متعلقه پرداخت میشود باقیمانده آن صرفاً پس از ارائه مجوز مکتوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پرداخت
خواهد شد.
ی -به جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی آگهیهای تبلیغاتی و بازرگانی و تحقق اهداف صاحبان کاال و خدمات در حوزههای
بازاريابی ،فروش ،آگاهیبخشی و ايجاد رشد و تقويت خالقیت ،کانونها و شرکتهای تبلیغاتی طرف قرارداد مجازند
حداکثر تا سقف 60درصد کارمزد دريافتی و در قراردادهای پنج ساله تا  50درصد کارمزد دريافتی در سالهای دوره
قرارداد را صرف ارائه خدمات تبلیغاتی به صاحبان کاال و خدمات نمايند.
تبصره  :148در صورت عدم رعايت سقف مندرج در بند «ی ماده  ،43به جهت تحقق اهداف بند فوق ،کارمزد
متعلقه براساس میزان پخش قرارداد مذکور به نرخ صفر محاسبه میشود و همچنین به ازای هر بار عدم رعايت اين
بند ،يک رتبه از رتبهبندی شرکت يا کانون تبلیغاتی کسر خواهد شد .تشخیص اين امر با ادارهکل بازرگانی است و در
صورت تکراری که باعث تنزل به رتبه  5يا تنزل از رتبه  5شود ،به مدت يک سال از ادامه همکاری شرکت يا کانون
ممانعت بعمل میآيد.
اين مجموعه ضوابط شامل  4فصل و  64ماده و  179تبصره است که به استناد بند  6از ماده  22و بند  5از ماده 21
اساسنامه و قانون اداره سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ايران وآيیننامههای شماره  1100/3019مورخ
 1383/4/1و  2300/3185/1240مورخ  1383/5/5تنظیم و به تصويب رياست محترم سازمان رسیده است و قابل
اجراست.
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