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 دولتي هاي آگهي انتشار و توزيع اجرايي دستورالعمل

 دولتی های آگهی انواع نشر و توزیع ضوابط تعیین اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت وظایف و اهداف قانون 2 ماده از 5 بند
 خانه رتوزا این در امور این تمرکز بر و دانسته اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت وظایف از را کشور از خارج و داخل در

 مورخ 0090009090999259 شماره نامه داد موجب به نیز اداری عدالت دیوان تخصصی هیأت و است کرده تصریح
 شرح به ها، آگهی این انتشار و توزیع اجرایی دستورالعمل اساس این بر. است گذاشته صحه موضوع این بر 29/8/9900
 به مکلف ،مطبوعات بر نظارت هیات از مجوز دارای نشریات  نهمچنی و اجرایی های دستگاه کلیه و شود می ابالغ زیر

 .هستند ضوابط این اجرای

 

 كليات: اول فصل

 :از است عبارت دولتی های آگهی انواع العمل دستور این در -1ماده

 تغییرات و تأسیس بازخرید، انفصال، افراز، اطالعیه، اصالحیه، استخدام، کیفی، ارزیابی اخطار، اخراج، احضار، ابالغ، 
 خرید، وراثت، حصر حراج، تملک، سند، تسلیم ترکه، تحریر عمومی، حدود تحدید اختصاصی، حدود تحدید شرکت،
 .نوبتی و انتقال، و نقل مناقصه، مفقودی، مزایده، سند، فقدان فراخوان، شناسایی، دعوت، دادنامه،

ها و شرکت های  شامل شهرداری) غیردولتی ومیعم نهادهای یا مؤسسات دولتی، مؤسسات ها،وزارتخانه کلیه -2ماده

 ،میته ملی المپیکک سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها باشد، هالل احمر، %59بیش از  تابعه آنها مادام که
سرمایه آنها متعلق به  %59)شرکت هایی که بیش از  دولتی های شرکت انقالبی، نهادهای و ...( سازمان تامین اجتماعی

 نفت ملی شرکت قبیل از است نام تصریح یا و ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که هایی دستگاه کلیه و است( دولت
 آگهی انتشار هستند مکلف دولتی، هایبیمه و ها بانک مرکزی، بانک ایران، صنایع نوسازی و گسترش سازمان ایران،
 اهداف گرفتن نظر در با نیز خانه وزارت این. دهند ارشسف اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت طریق از صرفاً را خود های
 تبعیض عدم و عدالت انتشار، فراگیری میزان مخاطبان، نوع ها، دستگاه فعالیت موضوع و اهداف آگهی، انتشار از نظر مورد
 .کند می توزیع را مذکور های آگهی نشریات، رتبه و ها رسانه از حمایت در ناروا،

 :باشند زیر شرایط واجد که شوند،می دولتی های آگهی دریافت سهمیه مشمول نشریاتی -3ماده

 های رسانه جامع سامانه طریق از را خود درخواست و باشند مطبوعات بر نظارت هیأت از مجوز داراینشریات چاپی که  .9
 باشند. داده ارائه کشور

 باشند.( نشده صحافی) غیرمجلد .2

 و ها روزنامه و استان 90 حداقل در توزیع صورت در سراسری، نشریات و ها روزنامه که معنا بدین باشند: کثیراالنتشار .9
 نشریه مصوب، گستره مطبوعاتیِ های دکه %09 از بیش در توزیع صورت در ای منطقه و استانی محلی، نشریات
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 های خبرگزاری و عاتمطبو کل اداره توسط ادواری صورت به نشریات توزیع میزان. شوند می محسوب «کثیراالنتشار»
 .شود می رسانی روز به و بررسی ها استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل ادارات و داخلی

 .باشد شده وصول اعالم آگهی، سفارش تاریخ به منتهی سال یک در نشریه آن از انتظار مورد های شماره %89 حداقل .4

 .باشد سانتیمتر 95×25 حداقل آنها صفحه هر ابعاد .5

 .باشند صفحه 8 دارای قلحدا .0

 طبق دولتی، های آگهی سفارش به نسبت چاپی مغایرت بار دو از بیش آگهی، سفارش به منتهی سال یک طول در .0
 محروم دولتی آگهی سهمیه دریافت از ماه دو مدت به صورت این غیر در. باشند نداشته دستورالعمل این 29 ماده جدول

 .شد خواهند

 و تخصصی و ، نشریات الکترونیکی...( و نامه دوهفته نامه، هفته) روزنامه غیر نشریات مجلد، نشریات به -1 تبصره

 می تعلق آگهی ،9 ماده در مذکور شرایط احراز و دهنده سفارش دستگاه درخواست صورت در اختصاصی، هایروزنامه
 .گیرد

 9900مهرماه سال  22از  که نیز نشریاتی و اند گرفته مجوز بعد به 9900 سال ماه دی 98 از که نشریاتی -2 تبصره

 توانند می قبول، مورد انتشار نظم با سال سه گذشت از پس شوند، می تبدیل سراسری روزنامه به و داده وضعیت تغییر
 .دهند ارائه کشور های رسانه جامع سامانه طریق از را دولتی های آگهی انتشار جهت خود درخواست

 

 آگهی سهمیه می توانند خود نشریه دو برای حداکثر متعدد، نشریات دارای مسوول مدیران ای و امتیاز صاحبان -4ماده

 .کنند تقاضا دولتی

 

 شود می ابالغ و رسانی اطالع تعیین، اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت توسط سال هر دولتی های آگهی نرخنامه -5 ماده

 (سه)پیوست  .است باقی خود قوت به بعدی نرخنامه ابالغ تا و

 

 زیر شرح به ،شده ثبت «کشور های رسانه جامع سامانه» در که امتیازی آخرین حسب نشریه هر آگهی رتبه -6ماده

 :شود می تعیین
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 هاي دولتي جدول  محاسبه رتبه آگهي

 رتبه آگهي دولتي امتياز كيفي

 9 به باال 09از

 2 0/00تا  09از 

 9 0/50تا  59از 

 4 0/40تا  49از

 5 49ز کمتر ا

 

 امتیاز تعیین جهت باید دولتی، آگهی سهمیه درخواست صورت در سامانه، در شده ثبت امتیاز فاقد های رسانه :تبصره

 .نمایند اقدام

 دولتي هايآگهي توزيع ضوابط: دوم فصل

 :شوند می توزیع زیر ضوابط اساس بر دولتی های آگهی -7ماده

 جامع سامانه» طریق از صرفاً را دولتی های آگهی کلیه هستند موظف نهااستا اسالمی ارشاد و فرهنگ کل ادارات .9
 .نمایند ارسال نشریات به «کشور های رسانه

، حتی المقدور یکسان باشد. در صورت (یک رتبه از غیر) رتبه هر نشریات بین شده توزیع های آگهی حجم میانگین .2
 .باشد داشته اختالف ها رتبه سایر حجم میانگین با ،%99 از بیش نباید عدم امکان،

، حتی المقدور یکسان باشد. در صورت عدم (یک رتبه از غیر) رتبه هم نشریات به یافته تخصیص های آگهی حجم .9
 .باشد داشته اختالف یکدیگر با %29 از بیشتر نباید امکان،

 در باشد؛ داشته اختالف یکدیگر با %29 زا کمتر یا بیشتر در رتبه خود ای نشریه آگهی حجم چنانچه زمانی، دوره هر در .4
 از که گیرد می صورت نشریاتی با نشریه، هر مقایسه است بدیهی. شد خواهد اصالح کل ادارات توسط بعدی زمانی دوره
 .باشد یکسان کند، می دریافت آگهی آنها از که هایی استان تعداد و توزیع گستره انتشار، ترتیب نظر

 است هایی ماه تعداد اساس بر شوند می اضافه فهرست به سال طول در که نشریاتی برای ماده نای 2 و 9 بند محاسبه .5
 .اند بوده سهمیه دریافت شرایط واجد که
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 آن در شوند می فهرست وارد مجدداً مدتی، از پس و خارج آگهی، کنندگان دریافت فهرست از دلیل هر به که نشریاتی .0
 .شد نخواهد ورمنظ آنها برای آگهی سهمیه مدت،

 واجد نشریات به باال، ضوابط اساس بر و اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت تشخیص به نشریات، در آگهی درج سفارش .0
 .شود می ارسال شرایط،

 ماده این 2 بند استناد به که باشد داشته خاص ای نشریه در آگهی انتشار به اصرار دهنده، آگهی دستگاه که صورتی در. 8
 نشریه دو برای آگهی انتشار درخواست به مشروط او سفارش باشد، شده خارج آگهی کنندگان دریافت فهرست از موقتاً
 .شد خواهد پذیرفته استانی نشریات یا و تر پایین های رتبه در دیگر

 اقدام دهدهن آگهی نظر طبق باشد، داشته را دولتی آگهی دریافت شرایط دهنده، آگهی دستگاه پیشنهادی نشریه چنانچه .0
 .شد خواهد

ها، درج عنوان آگهی دولتی در نشریات و ارجاع مخاطبان برای مشاهده متن کامل آن در وبگاه سازمان یا سایر رسانه. 99
 پذیرفته خواهد شد.صرفاً پس از درج کامل یک نوبت آگهی در نشریات واجد شرایط، 

 قرار خواهد گرفت. رسانی، اطالع و مطبوعاتی امور ونتمعا وبگاه در برخط صورت به شرایط، واجد نشریات اسامی .99

 :شوندمی توزیع زیر ادارات توسط دولتی های آگهی -8 ماده

 .استان کل اداره نظارت با مربوط، شهرستان اسالمی ارشاد و فرهنگ اداره: محلی نشریات .9

 . استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره: استانی نشریات .2

 در نشریه که هایی استان کل ادارات و است واقع آن در نشریه مرکزی دفتر که استانی کل اداره: ای طقهمن نشریات .9
 .شودمی توزیع فعالیت، پروانه دارای سرپرستی دفتر توسط ها، استان آن

 اداره: ونداستان توزیع می ش 90و حداقل در  است واقع تهران در هاآن سرپرستی یا مرکزی دفتر که سراسری نشریات .4
 دارای سرپرستی دفتر توسط ها، استان آن در نشریه که هایی استان کل ادارات و داخلی هایخبرگزاری و مطبوعات کل

 .شودمی توزیع فعالیت، پروانه

 .تهران استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره: تهران استان هایشهرستان نشریات .5

 کنندگان دریافت فهرست از شوند؛ نمی توزیع مصوب گستره با متناسب العمل،دستور این 9 ماده طبق که نشریاتی .0
 توانند می مطبوعات، بر نظارت هیأت تأیید و گستره کاهش جهت درخواست ثبت یا اشکال رفع صورت در و خارج آگهی،

 .کنند دریافت آگهی سهمیه مربوط، استان از
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 8 ماده توضیحی جدول

 ردیف
دریافت کننده 

 آگهی

فتر مرکزی در د

 تهران

دفتر مرکزی در استانی 

 غیر از تهران

دفتر سرپرستی در 

 تهران

دفتر سرپرستی در 

استانی غیر از 

 تهران

 

 هاتوزیع در استان

 

 مجری توزیع آگهی

هاي روزنامه 1

 سراسري

 17حداقل  ندارد ندارد ندارد دارد

 استان

 اداره كل مطبوعات داخلي

هاي روزنامه 2

 سراسري

 17حداقل  دارد ندارد ندارد رددا

 استان

اداره كل مطبوعات داخلي 

هاي و ادارات كل استان

 مرتبط

هاي روزنامه 3

 سراسري

 17حداقل  دارد دارد دارد ندارد

 استان

اداره كل مطبوعات داخلي 

هاي وادارات كل  استان

 مرتبط

هاي روزنامه 4

 ايمنطقه

گستره %66در  تفاوتي ندارد تفاوتي ندارد دارد ندارد

 مصوب 

ادارات كل ارشاد 

 هاي مرتبطاستان

هاي روزنامه 5

 استاني

دكه  %66در  ندارد ندارد دارد ندارد

  هاي مطبوعاتي

 ادارات كل ارشاد استان

 مربوط

روزنامه محلي  6

با گستره 

توزيع در يک 

 شهرستان

شهرستان  ندارد ندارد ندارد ندارد

 مربوط

اداره ارشاد شهرستان 

 توزيع و دفتر مركزي محل

 

 تخصیص زیر بندی اولویت با را دولتی آگهی توزیع ندهست مکلف ها استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل ادارات -9ماده

 :دهند

  استان و محلی نشریات: اول اولويت -

 .است کل اداره آن درحوزه آنها مرکزی دفتر که ای منطقه نشریات: دوم اولويت -

 پروانه دارای سرپرستی دفتر توسط و است دیگری استان در آنها مرکزی دفتر که ای منطقه یاتنشر: سوم اولويت -

 .شوند می توزیع فعالیت،
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 سرپرستی دفاتر توسط و است دیگری استان یا تهران در آنها مرکزی دفتر که سراسری نشریات: چهارم اولويت -

 .شوندمی توزیع فعالیت، پروانه دارای

 

 به را دولتی های آگهی حجم از %09 حداقل هستند موظف ها استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل ادارات -16ماده

 اولویت سه در ،%09 حجم که صورتی در. دهند اختصاص چهارم اولویت به را باقیمانده %99 و سوم تا اول های اولویت
 .شد خواهد اضافه سراسری نشریات آگهی حجم به نشود تکمیل دهنده،آگهی اصرار و تاکید جمله از دلیل، هر به اول،

 

 سراسری غیر یا سراسری از اعم نشریات، همه شهرستانی یا استانی های نامه ویژه در دولتی آگهی درج -11ماده

 .است ممنوع

 

اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی و ادارات کل فرهنگ  طریق از را خود آگهی توانندمی ها دستگاه -12ماده 

 جدول براساس صورت، این در. دهند سفارش مجوز دارای خبری های پایگاه یا ها خبرگزاری به ،استانها اسالمی شادارو 
 .کنند می پرداخت و محاسبه آنرا مبلغ نرخنامه، و زیر

 خبری های پایگاه و ها خبرگزاری برای دولتی های آگهی رتبه محاسبه  جدول

 رتبه آگهي دولتي امتياز كيفي

 9 ه باالب 89از 

 2 0/00تا  05از 

 9 0/04تا  59از 

 4 0/40تا  95از 

 5 95کمتر از 
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 آگهي سفارش نحوه: سوم فصل

شیوه نامه تنظیم و ارسال آگهی توسط دستگاه های »مطابق با  نشریات، در دولتی آگهی انتشار سفارش برای -13ماده

 :به ترتیب زیر عمل شود (یک)پیوست  ،«اجرایی

( دو)پیوست  ،«کاربرگ مکاتبات دستگاه های اجرایی»، مطابق با دهنده آگهی اداری سربرگ در آگهی چاپ ستدرخوا .9
 .گردد تنظیم

 .شود تهیه جداگانه نامه آگهی، هر درخواست برای .2

 ارشاد و فرهنگ کل ادارات به ها کز استانامر در چاپ، درخواست تاریخ از قبل کاری روز 9 حداقل باید آگهی، سفارش .9
و در شهرستانها به ادارات فرهنگ  اداره کل مطبوعات داخلی دولتی های آگهی توزیع و تمرکز اداره به تهران در ،اسالمی

 تحویل داده شود. و ارشاد اسالمی مربوط،

 وزارت مغایرت، مشاهده صورت در. است دهنده آگهی عهده به آگهی، هر به مربوط ضوابط و مقررات رعایت مسئولیت .4
  .کند اقدام آن، رفع برای تواند می اسالمی ارشاد و فرهنگ

تبصره: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجاز است حسب مورد، نسبت به تغییر موارد پیش بینی نشده در آگهی، تصمیم 
 گیری نماید.

 

 مربوط، هزینه و شود می صادر انتشار، از پس اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت سوی از آگهی ارزش گواهی-14ماده

 نماینده یا امتیاز صاحب یا نشریه نام به که) گواهی در شده اعالم حساب شماره وجه در دهنده آگهی دستگاه توسط
 .شود می پرداخت( است وی قانونی

 

 صدور تاریخ از ماه یک مدت ظرف حداکثر را، خود های آگهی هزینه است الزم دهنده آگهی های دستگاه-15 ماده

. کنند خودداری معامالت برندگان یا و حقوقی یا حقیقی اشخاص سایر به نشریات نماینده ارجاع از و ختپردا گواهی،
 ،(درج از پس پرداخت) اعتباری صورت به دستگاه آن جدید های آگهی نشود، رعایت ماهه یک االجل ضرب چنانچه
 .شود نمی پذیرفته

 

 آگهي انتشار نحوه: چهارم فصل

 .است نشریه به آن تحویل منزله به مربوط، سامانه طریق زا آگهی ارسال -16ماده
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 گستره در و چاپ منتشره، شمارگان مطابق و اصلی صفحات در را دریافتی های آگهی هستند موظف نشریات -17ماده

 ،ای روزنامه قطع با نشریات در و است ضروری صفحات کلیه در متوالی صفحه شماره و تاریخ درج. نمایند توزیع مصوب،
 .باشد گرفته قرار اول صفحه لت در باید صفحه، آخرین شماره

 

 چاپ شده، توزیع هاینسخه تمام در یا و شوند چاپ و پذیرش گزینشی صورت به ارسالی های آگهی چنانچه -18 ماده

 .شد خواهد حذف دولتی، آگهی دریافت شرایط واجدان فهرست از ماه شش مدت به متخلف نشریه باشند، نشده

 

م » و یا با درج شناسه ،مقرر اندازه و صفحه تاریخ، در درخواستی، نوبت تعداد به باید دولتی آگهی فقره هر -19 هماد

 خبرگزاری و مطبوعات کل اداره به مورد حسب نشریه، نماینده توسط کاری روز سه مدت ظرف حداکثر و شود چاپ« الف
 و دریافت کل اداره آن از کاری، روز سه از پس و ارسال ،استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل ادارات یا داخلی های

 .شود ارائه دهنده آگهی دستگاه به بالفاصله

 

 وزارت با را الزم های هماهنگی است موظف نشریه نباشد، مقدور درخواستی تاریخ در آگهی چاپ چنانچه -26 ماده

 .دهد انجام چاپ تاریخ تغییر برای دهنده آگهی دستگاه و اسالمی ارشاد و فرهنگ

 

 مرکزی دفتر در سال دو مدت به را خود شده چاپ دولتی های آگهی کامل بایگانی هستند موظف نشریات-21 ماده

 .نمایند نگهداری

 داخلی های خبرگزاری و مطبوعات کل اداره از شفاهی تذکر دریافت بار یک از پس ای نشریه که درصورتی -22ماده

 کتبی تذکر ارسال از پس ورزد، اصرار تخلف تداوم به نسبت قانونی، های ابالغیه و مطبوعات قانون از تخلف خصوص در
 همچنین. شود می محروم روز 95 مدت به دولتی های آگهی دریافت از داخلی های خبرگزاری و مطبوعات کل اداره

 بر نظارت هیأت شفاهی کرتذ به نسبت قانونی، های ابالغیه و مطبوعات قانون از تخلف تداوم به اصرار با که نشریاتی
 های آگهی دریافت از ماه یک مدت به مطبوعات، بر نظارت هیأت کتبی تذکر ارسال از پس کنند، توجهی بی مطبوعات،

 .شوند می محروم دولتی

 زیر جدول طبق آن، هزینه تقلیل به منجر ،سفارش دستگاه آگهی دهنده با شده چاپ آگهی مغایرت هرگونه -23 ماده

 کل ادارات و داخلی های خبرگزاری و مطبوعات کل اداره آگهی، هزینه تقلیل میزان و مغایرت تشخیص مرجع .شد خواهد
 .هستند ها استان اسالمی ارشاد و فرهنگ
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 درصد تغییر قیمت شرح مغایرت ردیف

 -%99 عدم درج یا اشتباه چاپی کلمه، عبارت یا جمله غیرمؤثر 9

 -%29 مات مؤثر یا ارقامعدم درج یا اشتباه چاپی در کل 2

 -%99 عدم درج یک جمله مؤثر 9

 -%99 عدم درج یک پاراگراف کم اثر 4

 -%29 .که خواندن آن را با مشکل مواجه سازد سایه دار شدن جمله یا پاراگرافی از متن آگهی 5

 -%5 .که نشانگان )آرم( کمی سایه دار و یا دفرمه باشد در صورتی 0

 -%29 )آرم( مغایر با درخواست آگهی دهنده  شانگاندرج یا عدم درج ن 0

 -%99 یا م الف درج اشتباه یا عدم درج شناسه آگهی 8

 -%99 اشتباه در ذکر نوبت چاپ یا عدم درج آن 0

 -%29 عدم رعایت تاریخ چاپ، در صورت الزام آگهی دهنده 99

 -%999 و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیتغییر مؤثر تاریخ چاپ بدون هماهنگی با سازمان آگهی دهنده  99

 -%999 .چاپ اصالحیه آگهی در همان صفحه، در صورتی که ناشی از خطای نشریه باشد 92

 -%99 (90عدم درج صحیح تاریخ و شماره صفحات )موضوع ماده  99

 -%99 خیر بیش از سه روز تا یک ماه در تحویل صورتحساب به ارشادتأ 94

 -%99 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیماه در تحویل صورتحساب به  خیر بیش از یکأت 95

 متغیر تخفیف مبلغ به درخواست نشریه 90

 +%99حداکثر هزینه تهیه عکس 90

 +%29حداکثر هزینه ترجمه 98

 +%29حداکثر هزینه طراحی 90

 متغیر سایر هزینه های جانبی 29
 

 آگهی هزینه محاسبه نحوه: پنجم فصل

 بندی رتبه و (،سه)پیوست  دولتی های آگهی نرخنامه اساس بر اجرایی، های دستگاه های آگهی یهکل -24ماده

 .شوند می محاسبه نشریات،

 در چاپ مانند تغییراتی دارای اولیه، سفارش به نسبت شده، درج آگهی فنی، های محدودیت به بنا چنانچه -25 ماده

 این اساس بر محاسبات باشد؛ اول صفحه به مربوط تیتر فاقد یا و زانترار صفحه در کمتر، دفعات تعداد کوچکتر، اندازه
 .شد خواهد انجام تغییرات

 

 به نکند؛ مشخص را کادر تعداد ولی نماید درخواست اول، صفحه در تیتر درج برای دهنده سفارش چنانچه -26 ماده

 .شود می گرفته نظر در آگهی آن برای اول صفحه کادر یک اندازه
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 نیستند مجاز ها استان اسالمی ارشاد و فرهنگ کل ادارات و داخلی های خبرگزاری و مطبوعات کل اداره -27 ماده

 .است شده درج نشریات در ها دستگاه توسط مستقیماً و آگهی شناسه بدون که کنند تأیید را هایی آگهی

 کار گردش از خارج که را ها رسانه در یدولت آگهی هرگونه مستقیم انتشار هستند موظف ها استان کل ادارات -28 ماده

 و ذیربط مراجع استانداری، به الزم، تدابیر اتخاذ منظور به بار یک ماه سه هر و کرده فهرست است؛ گرفته صورت شده یاد
 .نمایند ارسال داخلی های خبرگزاری و مطبوعات کل اداره

 ارشاد و فرهنگ وزارت توسط شناسه تخصیص نبدو و مستقیم صورت رابه دولتی های آگهی که نشریاتی -29 ماده

 سایر از و حذف دولتی های آگهی کنندگان دریافت فهرست از ماه 9 تا کنند؛ درج و پذیرش ها، دستگاه از اسالمی،
 .شوند می محروم نیز داخلی های خبرگزاری و مطبوعات کل اداره های حمایت

 امور معاونت وبگاه در استان هر تفکیک به ها آگهی یعتوز نحوه گزارش ماهه هر شفافیت، منظور به -36 ماده

 .شود می رسانی اطالع مطبوعاتی،

 

 دادگستري و ثبتي هاي آگهي: ششم فصل

 که( ها استان و مناطق ثبت اجرا، ادارات ها،شرکت ثبت اداراه) کشور امالك و اسناد ثبت سازمان های آگهی -31ماده

 و شده کادر تعیین نرخنامه، 9 ماده با مطابق  هستند؛ وجه پرداخت به ملزم تی،غیردول حقوقی یا و حقیقی اشخاص آن در
 .گردد می دریافت ایشان از درخواست، ثبت هنگام آنها مبلغ

 :باشند می گروه دو شرکت، ثبت های آگهی -32 ماده

مانند شرکت های  در اساسنامه هستند؛ یملزم به انتخاب نشریه خاص تجارت، قانون اساس بر که هایی شرکت -الف
 آن در تجارت قانون موضوع الزامی های آگهی انتشار صورت، این در که شود می ارسال نشریه همان به آگهی سهامی،

 .گیرد می صورت دستورالعمل این در عمومی ضوابط با مطابق آنها های آگهی سایر انتشار و بود خواهد نشریه

بر مبنای فهرست مورد تایید  آنها آگهی در اساسنامه نیستند؛ یشریه خاصملزم به انتخاب ن که مؤسساتی یا ها شرکت -ب
در صورت  .شودمی ارسال شرایط واجد نشریات برای یکسان میزان به و اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی

 باشد. %99نباید بیش از  ،ضرورت، اختالف در میزان توزیع آگهی ها بین نشریات

 فقدان ماهه، سه نوبتی حدود، تحدید ،ابالغ افراز، ،مزایده شامل ها استان و مناطق ثبت و اجرا تادارا آگهی-33 ماده

 کل اداره تأیید مورد فهرست مبنای بر ها، استان کلیه و تهران در باشد؛می آن مانند و اراضی تکلیف تعیین و سند
در صورت ضرورت، اختالف در میزان توزیع  .یابد می تخصیص به میزان یکسان، داخلی های خبرگزاری و مطبوعات

 باشد. %99نباید بیش از  ،آگهی ها بین نشریات
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 داخلی صفحات مبنای بر نرخنامه، 9 ماده با مطابق عمومی، حدود تحدید و ماهه سه نوبتی های آگهی هزینه :تبصره
 .شود می پرداخت یمتقاض ادارات مالی امور توسط اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت تأیید با و محاسبه

 :است نوع دو بر شوند؛ می توزیع نشریات بین یکسان صورت به که دادگستری های آگهی -34 ماده

 اشخاص توسط هنگام ثبت درخواست آنها مبلغ و شده محاسبه نرخنامه 9 ماده با مطابق که حقوقی های آگهی -الف

 .شود می واریز حقوقی، یا حقیقی

 از پس آنها هزینه شود؛ می داده سفارش دادسراها و انقالب جزایی، های دادگاه طریق از که کیفری های آگهی - ب

 .شود می پرداخت متقاضی دستگاه امورمالی توسط نرخنامه 4 ماده مطابق درج،

 دارای و شود می پرداخت هنگام ثبت درخواست آن هزینه که دادگستری یا و ثبتی های آگهی از گروه آن در :تبصره

 ازای به آگهی مبلغ کادر، صورت به آنها سازی معادل از پس باشند؛ می گرافیکی طرح هرگونه یا و( آرم) نهنشا نقشه،
 .گردد می محاسبه نرخنامه با مطابق گرافیکی، و متنی کادرهای مجموع

 گهیآ انتشار نحوه خصوص در را صریحی احکام که قوانینی با دستورالعمل این در مذکور ضوابط چنانچه -35 ماده

 .بود خواهند االجرا الزم ،مغایرت حد در ،قوانین آن باشد، داشته مغایرت ؛اند کرده مقرر دادگستری یا ثبتی های

 حسن بر نظارت و ها استان ارشاد اسالمی ارشاد و فرهنگ کل ادارات عهده به دستورالعمل این مفاد رعایت -36 ماده

 .است داخلی های برگزاریخ و مطبوعات کل اداره عهده به آن تفسیر و اجرا
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 :يکپيوست 

 هاي  اجراييو ارسال آگهي توسط دستگاه نامه تنظيم  شيوه 
 ، رعایت موارد زیر ضروری است:آگهی دولتی درجسفارش  برای

( و در سربرگ اداری آگهی دهنده تنظیم دو)پیوست  های اجراییدستگاهدرخواست چاپ آگهی طبق کاربرگ مکاتبات  .9
 گردد.

 Wordو  JPGفایل در قالب الزاماً  ؛طرح گرافیکی دارد ،و چنانچه آگهیباشد  Wordدر قالب فایل  متن آگهی .2
 ارسال شود.

  مربوط، پرینت متن آگهی نیز ضمیمه باشد. CDعالوه بر ارائه  .9

 شود.برای هر فقره آگهی، درخواست جداگانه ای ارسال  .4

 تعداد نشریات درخواستی بدون ذکر نام باشد. .5

 ی قبل از تاریخ چاپ مورد درخواست، تحویل شود.کارروز  9حداقل  ،متن آگهی .0

دارد؛ در نامه درخواستی ذکر شود و متن تیتر مورد نظر، جداگانه، در باالی « تیتر صفحه اول»در صورتی که آگهی،  .0
 متن آگهی تایپ شود.

 درخواست آگهی برای یکی از چهار گروه زیر تعیین شده باشد:  .8

 صفحه اول  -الف

 صفحه آخر  -ب

  صفحه دوم یا سوم -ج

 سایر صفحات داخلی -د

 (، ذکر شود.دونشانه )آرم( و ملحقات آن به صورت رنگی در متن آگهی درج و در کاربرگ مربوط )پیوست  .0

سانتیمتر( درخواست شود. به عنوان مثال، آگهی یک چهارم صفحه، در قطع  8×5/9کادر ) واحد اندازه آگهی مضربی از .99
 کادر 92کادر و در قطع روزنامه های ایران، جام جم یا همشهری معادل  29معادل  ی کیهان یا اطالعاتروزنامه ها

 است.
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 :دوپيوست 
 هاي اجراييدستگاهكاربرگ مکاتبات 

 ارسال شود. ن آگهي دهنده تنظيم و براي اداره مربوط،متن زير در سربرگ سازما

******* 

اداره کلل مطبوعلات و خبرگلزاری هلای داخللی/ اداره       ستان / اداره تمرکز و توزیع آگهی های دولتیفرهنگ و ارشاد اسالمی ا کل اداره به:

 فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان

 باسالم

     در نشریات اقدام الزم معمول فرمایید. آن خواهشمند است نسبت به چاپ گردد.ارسال میاحتراماً یک فقره متن آگهی به پیوست     

 گهی:موضوع آ  -9

 :رسانه مورد نظرتعداد   -2

 :رسانهتعداد نوبت چاپ در هر  -9

 چاپ: های تاریخ -4

 )دارد / ندارد(        تیتر در صفحه اول:                         -5

 (/ آخر/ صفحات دوم یا سوم/ سایر صفحات داخلیاول)در صفحه:                              درج آگهی -0

 )دارد / ندارد(       (:                                 نشانه )آرم -0

 ........ کادر اندازه چاپ آگهی: -8

 نام و نام خانوادگی هماهنگ کننده: -0

 (                               تلفن محل کار:)  –(          همراه:                         تلفن هماهنگ کننده: )شماره تماس  -99

 نشانی محل تحویل آگهی چاپ شده: -99

 

 .توسط این دستگاه پرداخت خواهد شد ،هزینه آگهی حداکثر یک ماه پس از ارسال گواهی پرداخت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 

 مهر و امضاء

 مدير دستگاه / مدير روابط عمومي
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 1399 هاي دولتي براي سالآگهي  نامهنرخ

 است : زیربه شرح   مطبوعات های دولتی درنرخ چاپ آگهی – 9 ماده

 :شدباجدول زیر می بر مبنایگروه  پنجدر  هزار ریال،به  ،برای هر کادر رنگی هاقیمت چاپ آگهی در روزنامه -الف

 ساير صفحات اصلي 3يا  2صفحه  صفحه آخر صفحه اول رتبه     

1 599,92 599,90 999,99 599,0 

2 599,22 599,99 999,0 599,4 

3 599,90 599,99 999,0 599,9 

4 599,99 999,8 499,5 099,2 

5 999,99 999,0 999,4 999,2 
 

 اختالف باشد. کادرهایی که بامی (cm 5/9×8) وعات به اندازه تقریبیهای یاد شده بر مبنای کادر واحد مطبقیمت  - 1تبصره

 شوند. با همین جدول محاسبه می ،رسندنسبت به اندازه فوق به چاپ می + 99%

جدول فوق و برای  %49معادل  2و 9های ها و سایر نشریات غیر روزانه، برای رتبهنامهقیمت چاپ آگهی در هفته -2تبصره
 .باشدجدول فوق می %59معادل  5و 4و 9های رتبه

روز و بر حسب ریال به شرح زیر محاسبه  –های خبری بر مبنای واحد پیکسل ها و پایگاهنرخ درج آگهی در خبرگزاری -ب

 :شودمی

 ساير صفحات )با پيمايش( ساير صفحات صفحه اول )با پيمايش( صفحه اول رتبه     

1 990 02 82 05 
2 80 00 09 40 
3 08 59 40 98 
4 55 49 90 99 
5 40 90 99 20 

 

سانتیمتر 28محاسبه و قیمت جداول آن، برای هر  9های بند الف ماده دریکی از رتبه 2نشریات مجلد، مطابق با تبصره  -2ماده 
 گردد.حاسبه میجلد م برای داخل 9یا  2شود. ردیف مربوط به صفحه آخر، برای پشت جلد نشریه و صفحه مربع در نظر گرفته می

محاسبه  (  کمتر%29(  بیست درصد )2( و )9در مواد ) ؛شوندمنتشر می تک رنگهایی که به صورت نرخ چاپ آگهی -تبصره 
 شود. می

های دولتی جهت اجرا ابالغ نامه آگهیانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نرخق 2از ماده  5در اجرای بند 
 گردد.می
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هایی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی، ملزم به پرداخت وجه آن هستند، به شرح زیر آگهی قیمت انواع – 9ماده 
 شود:دریافت میمحاسبه و قبل از چاپ 

کید صاحبان آگهی انتخاب قرار دارند و به تأ 2و  9نرخ چاپ این آگهی ها برای نشریاتی که مطابق ماده یک، در رتبه های  –الف 

 خواهد بود.ریال 999,899,9بر مبنای هر کادر، می شوند؛ 

ها و های حقوقی شامل ثبت شرکتیقرار دارند؛ نرخ چاپ آگه 5و  4و  9های در رتبه 9نشریاتی که مطابق ماده  –ب 

های حقوقی، شامل تحدیدحدود، تعیین تکلیف اراضی، فقدان ریال و سایر آگهی 999,099های صنعتی بر مبنای هر کادر مالکیت

گردد. اعمال این ریال محاسبه می  999,999 سند، ابالغ، اخطار، مزایده، دادرسی مدنی، حصروراثت و غیره بر مبنای هرکادر

توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام شده باشد. در غیر  و سهمیه بندیها مشروط به این است که عملیات آگهی متقی

 می گردد. نامه محاسبهصورت حسب مورد، مطابق با سایر مفاد این نرخ این

 ن ماده محاسبه خواهد شد.سفارش چاپ نشانه )آرم( توسط دستگاه آگهی دهنده، به میزان یک کادر مطابق با ای –1 تبصره

 (%999)های ثبت عالئم تجاری و مانند آن که ضرورت دارد به صورت رنگی چاپ شوند؛ با صددرصد آگهی – 2تبصره  
 شود.های ردیف )الف( و )ب( این ماده و هر عالمت به اندازه یک کادر محاسبه میافزایش نسبت به قیمت

  999,099 تک رنگبرای هر کادر رنگی یا  سهمیه، در کلیه نشریات متقاضی ،تریهای کیفری دادگسنرخ چاپ آگهی  -4اده م
 خواهد بود.  (9و برای نشریات غیر متقاضی، مطابق با ماده ) ریال

است و برای محاسبه بصورت الکترونیکی، شامل ششصد  شامل یکصد کلمه (cm 5/9×8) هر کادر 4و  9در مواد  –تبصره
 .باشدکاراکتر می

، که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد های جانبیهای مربوط به تهیه عکس، ترجمه، طراحی آگهی و سایر هزینههزینه -5ماده 
 .دهنده استبه عهده سازمان آگهی شود،اسالمی تعیین می

های خبرگزارینامه در تهران، اداره کل مطبوعات و مرجع کارشناسی و تایید وجوه پرداختی و رعایت کلیه مواد این نرخ -0ماده 

ها هستند که با هماهنگی مرکز بصورت مستقل اقدام خواهند استانها ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمیداخلی و در سایر استان

 است.های داخلی کل مطبوعات و خبرگزاریکرد. همچنین نظارت بر حسن اجرا و تفسیر آن به عهده اداره

 است. االجراالزم نامه بعدی اعتبار داشته وتا زمان ابالغ نرخ 9900سال  در بالغاز تاریخ ا نامهنرخاین  مفاد -0ماده 

 

 سيد عباس صالحي

  وزري فرهنگ و ارشاد اسالمي  
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 ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقالب اسالمی، روزنامه رسمی جمهوری اسالمیها، سازمانبه کلیه وزارتخانه -  
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