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 پذیرش و پخش آگهی در شبکه ایران کاال ضوابط و مقررات 

 

 مقدمه 
 

وظیفمه  مقاومتی و تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی توسط مقام معظم  ربرمری  ارائه مفهوم اقتصاد در سالهای اخیر پس از

محوری ربرر فرزانه انقالب کمه و روشی  برای حمایت از شعار  که با بنرمندی خاصی در بر قالب کرد رسانه ملی ایجاب می

 در سپمهر این روش با  فراب  آوردن فضایی ضامن بقا و حفظ استقالل و خودکفمایی کشور است  بکوشد. یکی از مهمترین 

تلویزیمونی خمود امکمان  بی شک سازمان در عرصه وسیع شرکه بای رادیویی و رسانه برای حمایت از تولیدات داخلی است.

برای حمایمت از  مورد بحث را خوابد داشت  ولی با این حال ایجاد شرکه ای ویژه با ماموریت اختصاصیپرداختن به موضوع 

چش  انداز ترسی  شده توسط ربرر  می تواند  عامل موثری در دستیابی  کار و سرمایه ایرانی و توسعه اشتغال تولیدات داخلی 

 معظ  انقالب باشد.

  و پخش آگهی در شرکه ایران کاال به شرح زیر ابالغ می شود. آئین نامه نحوه پذیرشبه بمین منظور 
 

 ایران کاال  بیانیه ماموریت شبکه
 

کار   حمایت از کار   تولید  فضای کسب و تحول آفرینی در و منظور رونق بازار   ظرفیت سازی ترلیغات برای کاالی ایرانی به

بما تاکیمد بمر حمایمت از  دسترسی بمه به اطالعات اقتصادی خدمات و ارتقاء کیفیت کاال و توسعه اشتغالسرمایه ایرانی   و

  .متوسط صنایع کوچک و
 

 بلیغات بازرگانی شبکه ایران کاالاهداف ت
 

در راستای سیاست بای اقتصاد مقاومتی و با بدف حمایت حداکثری از تولیدکنندگان و کارآفرینان داخلی ترلیغات بازرگانی در 

 در مسیر ابداف زیر باشد:شرکه ایران کاال باید 

 حمایت از تولیدکنندگان صادرکنندگان محصوالت و خدمات ایرانی -1

 حمایت از شرکت با و محصوالت دانش بنیان -2

 توجه جدی به اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف کاالی داخلی -3

 تولیدات مشابهکمک به ارتقاع سطح استاندارد کاال و خدمات ایرانی در مقایسه با سایر  -4

 که دارای اثرات اقتصادی  اجتماعی  فربنگی بستند.)برند( ایرانی حمایت حداکثری از نام و نشان ابتمام جدی به  -5

 کمک به توسعه اشتغال پایدار -6
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 تعاریف
 

 تبلیغات بازرگانی  -1ماده 
 

داری در افکار مخماطرین از طریمق طراحمی   وفا جب آگابی   ایجالد عالقه ویاخدمات با بدف تجاری که مو معرفی کاال و

نشمان  یا ارتقاء نام و پخش از طریق شرکه تلویزیونی ایران کاال می شود که نتایج آن موجب معرفی و لید ووآماده سازی   ت

 خدمات صاحران آگهی می شود .  افزایش فروش کاال و تجاری )برند (   فروش و
 

 صاحب آگهی  -2ماده 
 

خود   ضممن  منظور معرفی محصولیا حقوقی ) اع  از بخش دولتی با خصوصی ( گفته می شود که به  حقیقی وبه اشخاص 

 پخش آگهی از این شرکه می نمایند .  ضوابط شرکه ایران کاال اقدام به سفارش و پذیرش اصول و
 

 (SMEs) بنگاه های کوچک و متوسط -3ماده 
 

 در انمدازه لحما  بمه با شرکت بندی طرقه در که بستند تجاری –واحدبای تولیدی  (SMEs) بای کوچک و متوسطبنگاه

 .رگ قرار می گیرندبز شرکتهای به نسرت تری پایین مراتب

 :شوندبندی میگونه دستهبای کوچک و متوسط اینبنگاه اساس تعریف وزارت صنایع و معادن بر

 

 تعداد شاغلین طبقه بندی بنگاه ها

 نفر 150تا  50بین  متوسط
 نفر 50تا  10بین  کوچک

 نفر 10کمتر  خرد
 

 

 

  شرکت همکار وتعهدات -4ماده 
 

ارشماد  که دارای مجوز رسمی ترلیغات از وزارت فربنگ و شودکانون بای ترلیغاتی اطالق می  شرکت بمکار به شرکت با و

 بمکاری نمایند .  داقدام به عقد قراردامقررات شرکه تلویزیونی ایران کاال  ضمن قرول ضوابط و اسالمی باشند و
 

می نماید   می بایست از صاحب آگهی معرفمی  بر شرکت بمکار که برای صاحب آگهی درخواست عقد قرارداد –الف 

رایه نماید . ) درصورت عدم قید مدت اعترار از سوی صاحب آگهی   معرفی ناممه یمک مماه معترمر ارا  1397نامه سال 

 خوابد بود ( 
 

انتقال واگذاری امتیاز کانون مورد قرول نمی باشد . در صورت لزوم بایستی مجموز از  بیچ گونه وکالت برای نقل و - ب

 طریق وزارت ارشاد اسالمی واگذار شود . 
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 ایط آن  شر وتعریف قرارداد  -5ماده 

شرکه تلویزیونی ایران کماال قراردا پخش آگهی تعهدی است کتری که طرق تعرفه بای مصوب به صورت دو طرفه که شامل 

پمس از  یا به صورت سه طرفه شامل شرکه تلویزیونی ایران کاال  صاحب آگهی و شرکت ترلیغاتی تنظی  و وصاحب آگهی و

 نافذ خوابد بود .  اخذ مدارک   معترر و امضاء و

   مقمررات پخمش آگهمی بازرگمانی شمرکه  صاحران آگهی زمانی مجاز به انعقاد قرارداد می باشمند کمه ضموابط و - الف

 تلویزیونی ابران کاال را پذیرفته است . 

 مرادله می شود. تمام قرارداد با طرق نمونه بایی که از قرل توسط اداره کل حقوقی سازمان تهیه شده   منعقد و - ب

  کندنمایندگی رسمی یا مالکیت آن را طرق مدارک رسمی ارایه  بنام یک صاحب آگهی که نام تجاری و دبر قراردا - ج

 داری می شود. صاحب آگهی ائتالف کرده باشند خودمنعقد خوابد شد و از پذیرش قراردادبایی که چند 

برای اشخاص  ذی سمت مقامات باشد و صاحران امضای مجاز و می بایست از طرف مقام تشخیص و امضاء قرارداد - د

آخرین روزنامه رسمی که در آن صاحران امضابای  خصوصی  حسب مورد ارایه تصویری از اساسنامه و و حقوقی عمومی

 مجاز را معرفی نموده باشد الزامی است . 

 قرل از پخش معرفی نماید . در قراردادبای دو طرفه صاحب آگهی می تواند شرکت یا شرکتهای بمکار را متعاقرا و - ه
  

 قراردادهاانواع  -6ماده  
 

 

در ایمن تعرفه بمایی کمه  رپرتاژ برابر شرایط و این نوع قرارداد برای پخش انواع تیزر و  آگهی : وپخش قرارداد پذیرش  -1 - 6

 .ضوابط آمده است
 

ومصموبات کمیتمه  سمازمانقرارداد مطابق با آیین نامه برنامه بای مشمارکتی  نوعاین   قرارداد برنامه های مشارکتی :  -2 - 6

از وظایف اصلی شرکه می باشد.  لذا  تولید برنامه بنگابهای کوچک و متوسط . از آنجا که حمایت از بود خوابد مشارکت

 برای این گروه از بنگاه با از این  امر مستثنی  بوده و از اختیارات شرکه می باشد. 
 

 تعرفه و ضوابط -7ماده 
 

تعرفه با  ضوابط  نحوه محاسره  طرقه بندی آگهی با و توصیف انواع آن اع  از تجاری و فربنگی  مطابق با ضوابطی خوابد 

تصویب ریاست سازمان می رسمد .  پس از تایید معاون منابع مالی و سرمایه انسانی   بهبود که بر ساله توسط شرکه تهیه و 

 مجوز  از معاون منابع مالی و سرمایه انسانی می باشد. گونه تغییر در اجرای آن منوط به کسببر

. با بکارگیری ظرفیت بای مختلمف )ترلیمم مسمتقی  و   متوسط و شرکت بای دانش بنیان کوچکترلیغات بنگاه بای  -1-7

 غیر مستقی ( در شرکه ایران کاال بالمانع است.
 

قراردادبا )خرداد ماه( فهرست شرکت با و بنگابهای طرف قرارداد را اداره کل بازرگانی ساالنه بر اساس تقوی  زمانی  -7-2

 خوابد کرد.تنظی  نه خود را خارج از فهرست مذکور  به شرکه ایران کاال ارسال و شرکه چارچوب فعالیت ساال
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  شرکه ایران کاال برای ترغیب و تشویق صاحران بنگابهای کوچک و متوسط به صمورت مموردی در خصموص ترلیمم -7-3

  .کنداداره کل بازرگانی اقدام می و تایید کتری بنگابهای بزرگ با بمابنگی 
 

 ضوابط و مقررات محتوایی حاک  بر تولید و پخش آگهی بای بازرگانی در شرکه ایران کاال نیز الزم االجرا است. -7-4
 

 مذاکره و بمکاری کند.با تمامی صاحران کاال و خدمات  شرکه ایران کاال در حوزه فروش کاال می تواند -7-5
 

پخش می شود منعی برای پخمش در شمرکه  ات آنها از طریق شرکه بای استانیهای کوچک و متوسط که ترلیغبنگاب -7-6

 ایران کاال نخوابند داشت.
 

سازمان منوط به قطعی شدن قرارداد این دسته عقد قرارداد با صاحران کاال و خدمات طرف قرارداد با اداره بازرگانی  : 1تبصره 

ممذکور پمس از خارج از تقوی  زمانی  .خرداد ماه خوابد بود از صاحران کاال و خدمات با اداره کل بازرگانی تا ابتدای

 استعالم از اداره کل بازرگانی اقدام خوابد شد.
 

ترلیغی اع  از پخش انواع آگهی  درون برناممه ای  فمروش شرکه تلویزیونی ایران کاال مجاز است در تمام حوزه بای   -7-7

کاال با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه فعالیت نماید و مدیریت تمامی فعالیت بای پیش گفته در اختیار شرکه ایمران 

 کاال  می باشد.
 
 

از عقد قرارداد پخش آگهی با اپراتوربای تلفن ثابت   بمراه و بانک با و موسسات مالی و اعتراری با اخمذ مجموز  : 2تبصره 

 امکان پذیر است. عاون منابع مالی و سرمایه انسانیم
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 پخش آگهی صنایع کوچک و متوسط -8ماده 
 

  و شرکت بای دانش بنیان با تسهیالت حمایتی به  کوچک و متوسطشرکه ایران کاال مجاز است به منظور حمایت از صنایع 

 :نسرت به معرفی رایگان این دسته از شرکت با اقدام نماید شرح جدول ذیل 
 

 )تعداد نوبت پخش رایگان( تسهیالت حمایتی –( 1جدول شماره )

 مرجع تایید کننده اندازه بنگاه شرح ردیف

 متوسط کوچک

 صنعت  معدن و تجارتوزارت  20 30 شرکت بای دانش بنیان تولیدی و صنایع  1

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 ثرت شرکت با و مالکیت بای صنعتی 5 10 دارای نام و نشان تجاری معترر) برند( 2

 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی 5 5 دارای استاندارد ملی و بین المللی 3

 مالکیت بای صنعتی ثرت شرکت با و 5 5 ینامه ثرت اختراعبدارای گوا 4

 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی 5 5 و باالتر   Aارتقا شاخص مصرف انرژی به سطح  5

 وزارت صنعت   معدن و تجارت 5 5 تولید کننده برتر 6

 سازمان توسعه تجارت 5 5 صادر کننده برتر 7

 وزارت تعاون   کار و رفاه اجتماعی 5 5 توسعه اشتغالزایی 8

 سازمان صنایع دستی 20 30 صنایع دستی و فرش دسترافت 9

 وزارت جهاد کشاورزی 20 30 محصوالت کشاورزی و دامی  10

 

 دقیقه می باشد. 5آگهی با حداکثر  زمان : 3تبصره 

 .شرط الزامی برای استفاده از تسهیالت پخش رایگان می باشد 3و  2ارائه مدارک معترر برای ردیف بای  : 4تبصره 

 یدیه از مراجع تایید کننده  برای برخوداری از موارد فوق   الزامی است.ارائه تائ : 5تبصره 
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 تعرفه تولید -9ماده 
 

  :می باشدرپرتاژ بر اساس قیمتهای ذیل  ساختار تیزر و ودر د تعرفه تولید آگهی    

تولید تیزر تبلیغات |تعرفه ساخت       

 كالس C كالس B كالس A شرح خدمات
 + + + 4Kاستفاده از دوربین 

 - - + سریالی و یا تک قسمتی
 + + + سطح کیفی بین المللی تولید تیزربای ترلیغاتی اصول مربوط به رعایت

 - - + طراحی کاراکتر ترلیغاتی  ساخت موزیک سازمانی و شعار
 - - + طراحی کانسپت استوری بورد و انیماتیک حرفه ای

 + + + ضوابط پخش صدا و سیما مربوط بهرعایت اصول 
 - - + ایده پردازی خاص و منحصر بفرد با شرایط تصویری مناسب

 - + + صدا آشنا |استفاده از گوینده حرفه ای 
 - - + ساخت موزیک اختصاصی

 4k 4k Full HD کیفیت تصویر

 60تا  15 60تا  15 60تا  15 تای  خروجی نهایی )ثانیه(

 روز 20 روز 30 روز 45 زمان تولید

 100.000.000 200.000.000 400.000.000 (ریالهزینه )
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تولید مستند صنعتی و تبلیغاتی |تعرفه ساخت   

 كالس D كالس C كالس B كالس A شرح خدمات
 + + + + 4Kاستفاده از دوربین 

 + + + + استفاده از گوینده صدا آشنا
 - - + + استفاده از موشن گرافیک

 + + + + استفاده از تجهیزات حرکتی فیلمررداری
 + + + + استفاده از تجهیزات نورپردازی

 + + + + استفاده از موزیک آرشیوی
 - - - + استفاده از دو دوربین بمزمان

 + + + + ساخت آرم استیشن برای بخش بندی موضوعات
 + + + + رعایت ضوابط پخش تلویزیونی

 - - - + شدهساخت کلیپ خالصه 
 - - + + تصویربرداری بوایی )بلی شات(
 - - - + تهیه سناریو و کارگردانی حرفه ای
 + + + + صدابرداری حرفه ای سر صحنه

 4k 4K Full HD Full HD فرمت خروجی

 10تا  5 10تا  5 10تا  5 10تا  5 تای  خروجی نهایی )دقیقه(

 روز 10 روز 20 روز 30 روز 45 زمان تولید

 50.000.000 100.000.000 200.000.000 400.000.000 (ریالهزینه )
 

 

 بزینه تولید معادل پنجاه درصد مرالم فوق می باشد. که به تهیه کننده یا آورنده برای تولید  پرداخت خوابد شد. -1

 حق آوردندگی معادل ده درصد مرلم کل خوابد بود. -2

 بود. درصد مرلم قرارداد خوابد 40خدمات پخش معادل  -3

نوبت خوابد بود درصورت  درخواست ادامه پخش برابر  30 ایگان برای بر گزارش آگهی و تیزرتعداد نوبت پخش ر -4

 تعرفه پخش آگهی محاسره خوابد شد.

تمام  قراردادبا توسط امور مالی شرکه تنظی  و به صورت سه طرفه )طرف اول شرکه ایران کاال   طرف دوم صاحب  -5

       ه ( مرادله می شود.آگهی و طرف سوم آورند
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 برای صنایع کوچک و متوسطهای مشارکتی تولید و پخش برنامه  -10ماده 
 

برای بنگاه بای کوچک و متوسط در حوزه ماموریت شرکه ایران کاال می باشد و مشمول بای مشارکتی تولید و پخش برنامه 

تصمی  گیری برای کمیته مشارکت شرکه که با حک  مدیر شرکه تعیین می شوند  . بود سازمان نخوابد آیین نامه مشارکت

 به عهده دارد. اربای مشارکتی تولید وپخش برنامه 
 

 تعرفه پخش آگهی  – 11ماده  
 

پخش آگهی در این شرکه مایل به ادامه  (1)جدول شماره در صورتیکه صاحران کاال و خدمات مشمول تسهیالت حمایتی   

 می باشد: ( 3جدول )ه ایران کاال به شرح آگهی در شرک تعرفه طرقات و نرخ پخش باشند
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 پایه تعرفه پخش آگهی –( 3جدول شماره )
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 با تعرفه معادل پخش خوابد شد. ثانیه    120آگهی بای با مدت زمان باالتر از  : 6تبصره 

ثانیهه و و اوقهات حهبحیاهی    120)تعرفه معادل به معنی محاسبه قیمت هر ثانیه و تخفیف آن بر اساس زمان  

 000/600بار پخش معادل ههر ثانیهه  200ثانیه شامیاهی با  300عصرگاهی و شامیاهی خواهد بود به عنوان مثال 

 (درحد خواهد بود 68ریال و با تخفیف  

 زیمواردرآمدی متمرکز نزد خزانمه صورت مابانه تقسممیط و توسممط صاحران آگهی  به حسمماب مرلم قرارداد به  : 7تبصره 

دریافمت و قمرارداد  انیمماه پس از پا پنجقسط تا  نیخوابد شد. اولین قسط ب  زمان با شروع قرارداد اخذ و آخر

 تسویه خوابد شد.

کل زممان پخمش قمرارداد  درصد 15 معادل   زمانیمرلم قرارداد به صورت نقدی اضافه پخش  پرداخت درصورت : 8تبصره 

 .منظور خوابد شد

 اضافه بفته یک افزایش ماه بر ازای بهمتناسب با زمان بای قرارداد  ماه  ازیک بیش زمان بامدت قراردادبای در : 9تبصره 

 .شد خوابد داده پخش

خمش درخواسمتی ) صمرحگابی  نرخ  زممان پ درصد  70معادل ثانیه  6نشان آگهی ) آرم آگهی ( با مدت  تعرفه : 10تبصره 

 .بودشامگابی (  خوابد  عصرگابی 

 .محاسره خوابد شدبرابر  5/1تحت لیسانس با ضریب داخلی آگهی کاالبای  تعرفه : 11 تبصره

برند ایرانی ممنوع است. مالک تشمخیص خمارجی بمودن کماال پخش آگهی کاال و خدمات خارجی   حتی با نام  : 12 تبصره

 استعالم از وزارت صنعت   معدن و تجارت می باشد.
 

 کارمزد  - 12 ماده
 

کارمزد شرکتها و کانونهای ترلیغماتی منعقد می شود . 3که بر اساس جدول شماره آگهی بای ترلیغاتی پخش قراردادبای در 

 .شدپرداخت خوابد پس از کسر کسورات قانونی بر قرارداد  و پخش میزان وصولی %20بمکار معادل 

ترصره بمه منظمور  11ماده و  12مجموعه ضوابط و مقررات پذیرش و پخش ترلیغات بازرگانی شرکه تلویزیونی ایران کاال در 

 تدوین و ارائه شده است. 1397اجرا در سال 

 

 

 

 


