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 باسمه تعالي

 7931مطبوعات در سال  بسته حمايتي

شيوه نامه حمايت هاي نقدي و مكمل از  ،تخصيص يارانه مطبوعاتهاي تعريف شده در حوزه سياست درچارچوب 

 نشريات چاپي و الكترونيك، به شرح زير خواهد بود:

 

 مطبوعات نقدي يارانه شيوه نامه الف(  

هيأت  31/8/88مصوب جلسه « رداخت يارانه در حوزه نشر و مطبوعاتنحوه پ»نامه براساس ماده هفت آئين

نامه بوده و وزيران، نشريات داراي مجوز از هيأت نظارت بر مطبوعات مشمول دريافت يارانه موضوع اين آئين

 اعتبارات مصوب به صورت نقدي و مابقي در %06گيرند. بر اين اساس مطابق شيوه نامه زير مورد حمايت قرار مي

 شود.هاي مختلف پرداخت ميقالب

 

 ( فرمول حمايت3ماده 

هاي شكلي و محتوايي مشخص و محاسبه حمايت از نشريات تابع مؤلفه هاي متعدد و متنوعي است كه به صورت

شمارگان حمايتي، قطع، دفعات انتشار، ضريب كيفي، ضريب »هاي شود. در اين فرمول حاصلضرب مؤلفهمي

 .نقش دارند« ت، نظم در انتشار، فهرست بيمه، و ضريب ريالي كاغذتعديل، ميانگين صفحا

 
 تعريف هاي حمايتمؤلفه رديف

 ،شمارگان حمايتي در هر دوره، بر اساس گستره  شمارگان حمايتي 3

روزنامه، » ،و ترتيب انتشار« سراسري و غيرسراسري»

تعيين مي « هفته نامه، دوهفته نامه و ماهنامه به باال

 شود.  

طول و عرض تائيد شده نشريه در سامانه جامع رسانه ها  قطع 2

 )مساحت نشريه(

1  

 دفعات انتشار

بازه  زماني سه ماهه تعداد شماره هايي از نشريه كه در 

روز پس از  36حمايت، منتشر و اعالم وصول آن ها تا  

. پايان دوره تأئيد شده است، مورد حمايت قرار مي گيرد

ز اين تاريخ، اعالم وصولشان تائيد شماره هايي كه پس ا

 شود، مشمول حمايت نخواهند شد.

 بازه هاي زماني حمايت به شرح زير است:

       69، فروردين و ارديبهشت 60اسفند  -3

 69خرداد، تير و مرداد  -2

              69شهريور، مهر و آبان  -1

 69آذر، دي و بهمن    -4

ريات بر اساس محاسبه شاخص هاي كيفي امتيازي كه نش ضريب كيفي 4

 و يا رتبه بندي كسب مي كنند.

 تأثير اين ضريب به صورت زير است:

          353ضريب  ،به باال 0.53امتياز  -3

 3ضريب  ،.0تا  653.امتياز  -2

          6/6ضريب  ،6.تا   2.53امتياز  – 1  



2 

 

 8/6ضريب  ،و فاقد امتياز .2امتياز كمتر از  -4 

ميزان كاهش يا افزايش يارانه نشريات بر اساس اعتبار  ب تعديلضري .

 .شود مي موجود و عملكرد محتوايي نشريه تعيين

تعداد صفحات منتشره در بازه زماني حمايت، پس از  ميانگين صفحات 0

 كسر تعداد صفحات آگهي 

نظم در  %26شمول حمايت براي نشريه، مستلزم حداقل  نظم در انتشار 9

و  3ضريب  %26ساالنه است.  براي نظم بيشتر از  انتشار

 كمتر از آن، صفر محاسبه مي شود. 

تائيد شده. روزنامه ها و هفته  "كد كارگاهي"داشتن  فهرست بيمه 8

نداشته باشند از فهرست  "كد كارگاهي"نامه هايي كه 

حمايت حذف  مي شوند. در صورت داشتن كد كارگاهي، 

آن، ضريب صفر، محاسبه  و در صورت نداشتن 3ضريب 

 مي شود.

ضريب ريالي  6

 كاغذ

عدد قيمت حمايتي كاغذ روزنامه كه در هر دوره تعيين و 

 مبناي محاسبه قرار مي گيرد..

 

 ( موارد زير به عنوان ضرائب افزاينده و كاهنده عمل مي كند:2ماده 

 4اي، استاني و محلي( كمتر از ي)منطقههاي غيرسراسرصفحه و روزنامه 8هاي سراسري كمتر از براي روزنامه -3

 صفحه، ضريب صفر محاسبه مي شود.

اين شيوه نامه( و نشريات متعلق به استان هاي كم  4موضوعات ويژه )موضوع ماده "يارانه نشريات داراي -2

شرح زير به  ،ياستانها مطابق اعالم صندوق توسعه ملّ نيمحاسبه مي شود. اسامي ا 2برخوردار، حداكثر با ضريب 

و بلوچستان،  ستانيس ،يخراسان جنوب ،يلخراسان شما ،ياريچهارمحال و بخت الم،يا ،يغرب جانياست: آذربا

 گلستان و لرستان. راحمد،يو بو هيلويكردستان، كرمانشاه، كهگ

درصد تأثير كاهنده  .درصد و تذكرات اداره كل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي   36تذكرات هيأت نظارت -1

 در يارانه پرداختي دارد.

درصد تأثير  .درصد و تشويق هاي اداره كل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي   36تشويق هاي هيأت نظارت -4

 افزاينده در يارانه پرداختي دارد.

 محاسبه مي شود. .35)غيرمركز استان( با ضريب داراي گستره انتشار در يك شهريارانه نشريات -.

 

 بندي مي شوند: ز حيث سابقه، به منظور تعيين ميزان يارانه مستقيم نقدي، به صورت زير دسته( نشريات ا1 ماده

 از ابتداي صدور مجوز تا پايان سال سوم       صفر درصد -3

 درصد 366          26از ابتداي سال چهارم تا پايان سال  -2

   درصد 86               46تا پايان سال  23از ابتداي سال  -1

 درصد 6.به بعد                               43از ابتداي سال  -4

: براي هفته نامه ها و دو هفته نامه هايي كه به روزنامه تبديل شده اند، سابقه قبلي حذف و مطابق بند يك تبصره

 ماده فوق عمل مي شود.

 

زير  يهاالب( انحصارا در يكي از زمينهدرصد مط 06ها )حداقلكه موضوع انتشار آن ييها( يارانه رسانه4 ماده

 برابر قابل افزايش است. 2باشد، حسب مورد حداكثر تا 
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 احكام اسالمي يا پاسخگويي به شبهات ديني( قرآن، معارف اسالمي،3

 شهادت و دفاع مقدس ثار،ي(  فرهنگ ا2

 صرفه جويي و فرهنگ عمومي.قانون گرايي، قناعت و  رينظ ييدر محورها يرانيا –ياسالم يسبك زندگ جي( ترو1

فرهنگ كار، اقتصاد دانش  جياز كاالي ايراني، ترو تيمانند حما يگانه اقتصاد مقاومت 24ياز محورها كي( هر 4

 اصالح الگوي مصرف. ان،يبن

 زبان( يفارس يدر كشورها تياهتمام به فعال اي) يزبان فارس جي( ترو.

 منتشر يمرز ياستانها عيسط مطبوعاتي كه با گستره توزتو يمل يهمبستگ ميو تحك يياز واگرا زي( پره0

 .شونديم

 عموم مردم فعالند( يعلم برا كرديكه با رو ييهاجامعه )رسانه يسواد علم شي( افزا9

 ( ترويج كتابخواني، معرفي و نقد كتاب8

 ( حفاظت از محيط زيست و مديريت مصرف آب6

 ( توسعه گردشگري و ايرانگردي36

 و نوجوان  ( حوزه كودك33

 ( پرداخت كارشناسي به آسيب هاي اجتماعي32

: استفاده از ظرفيت حمايتي بندهاي فوق، مستلزم درخواست كتبي مديرمسوول و ارائه مستندات الزم 3 تبصره

است. تاييد درخواست و ميزان حمايت ويژه، پس از بررسي كارشناسي در اداره كل مطبوعات و خبرگزاري هاي 

 رگروه سياست گذاري حمايت صورت مي گيرد.داخلي، توسط كا

 اين شيوه نامه قرار نمي گيرد. 1: نشريات داراي موضوعات ويژه، پس از تأييد، مصداق بند يك ماده 2 تبصره

 

 هاي خبري پايگاه ها وخبرگزاري نقدي نامه يارانهشيوهب( 

هاي فعال در حوزه مجازي اعالم شده، اين از آنجا كه سياست معاونت مطبوعاتي و اطالع رساني، حمايت از رسانه 

يوه نامه زير مشمول دريافت با ش و گرفتهقرار مورد توجه و اهتمام  69گروه از رسانه ها در بسته حمايتي سال 

 يارانه اي قرار مي گيرند. خدمات

فعاليت از تاريخ  سال1)داراي حداقل هاي خبري ها و پايگاه( هرگونه حمايت و پرداخت يارانه به خبرگزاري3ماده

غيردولتي »و  «داشتن كد كارگاهي بيمه»قانون مطبوعات،  38از جمله ماده « الزامات قانوني»به رعايت اخذ مجوز( 

 آنها مشروط است. « بودن

شيوه ( 3و تبصره ) 4هاي خبري كه به يكي از موضوعات ويژه )موضوع ماده ها و پايگاهتبصره: يارانه خبرگزاري

 شود.محاسبه مي 2/3( بپردازند، با ضريب مطبوعاتنامه يارانه 

و « تخصصي بودن محتوا»، «بندي ساليانهشركت در طرح رتبه»هاي خبري در صورت ها و پايگاه( خبرگزاري2ماده

 گيرند.مشمول دريافت يارانه قرار مي« برخوردارهاي كمتعلق به استان»

 ،«امتياز سطح بندي» ،«بنديامتياز رتبه»براساس چهار مؤلفه  هاي خبري،ها و پايگاه( يارانه خبرگزاري1ماده

 بر اساس فرمول زير محاسبه مي شود:و  «عدد مبنا»، «ضريب تعديل»، «ضريب افزايشي»

 مبلغ يارانه = )عدد مبنا( )ضريب تعديل( )ضريب افزايشي( )امتياز سطح بندي+امتياز رتبهبندي(
 ه شرح زير است:الذكر بهاي فوق(: تعريف شاخص4ماده

يا پايگاه خبري در نتيجه اجراي طرح رتبه بندي كسب مي  بندي: امتيازي است كه هر خبرگزاريالف( امتياز رتبه

 كند. 
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يا  هر خبرگزاري (هاي خوداظهاري الكترونيكيكاربرگ)فرمب( امتياز سطح بندي: امتيازي است كه از بررسي 

 آيد.آن بدست ميجاري پايگاه خبري و مقايسه با عملكرد 

و  "پرداختن به موضوعات ويژه"، "محتواي رسانه)تخصصي بودن("ج( ضريب افزايشي: ضريبي است كه براساس 

 خواهد بود.  3/.تا  2/3بين  آيد. اين ضريببه دست مي "لق به استان هاي كم برخوردار(گستره فعاليت)تع"

خبري تعيين  و پايگاه و عملكرد محتوايي خبرگزاري د( ضريب تعديل: ضريبي است كه بر اساس اعتبارات موجود

 مي شود.

 عدد مبنا: رقمي است كه با توجه به اعتبار تخصيصي در هر دوره، براي محاسبه يارانه در نظر گرفته مي شود.ه( 

خبري، ارائه خدمات فني و پشتيباني شامل: هاي ها و پايگاه( به منظور حمايت هاي عمومي از خبرگزاري.ماده

هاي آموزش عمومي و تخصصي، و دوره سرور، هاست، نرم افزارهاي امنيتي، استاندارد سازي توليد محتوا در وب

 بدون هيچگونه پيش شرطي، در دستور كار اداره كل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي قرار گرفته است.

 

 

 

 آگهي هاي دولتي (ج

العمل نحوه توزيع دستور »گهي هاي دولتي براي روزنامه ها و هفته نامه ها بر اساس ضوابط مندرج در توزيع آ

 ب نرم افزار ويژه صورت مي پذيرد.در قال« آگهي هاي دولتي

 

 يمال يو کمک ها مهيب التيتسه( د

ت بيمه و خدمات مالي بسته تسهيال ،اداره كل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي به منظور حمايت از خبرنگاران

 را طراحي كرده است كه ذيال بدان اشاره مي شود:

 ( بيمه پايه3ماده 

خود اقدام بيمه كاركنان)خبرنگاران( رسانه ها، موظفند نسبت به مديران مسئول  ،قانون مطبوعات  40طبق ماده 

اران به صورت آزاد در رسانه هاي كه به هر دليل مديران مسئول از اين كار سرباز زده يا خبرنگدر صورتي  نمايند.

مشمول بيمه  ،داخليو خبرگزاري هاي كشور مشغول به فعاليت باشند، با معرفي و تأييد اداره كل مطبوعات 

سامانه جامع رسانه هاي كشور) كه از طريق  طخبرنگاران واجد شراي خصوص،در اين  صندوق هنر قرار مي گيرند.

مي توانند از تسهيالت بيمه  باشند، شده امتياز   26حداقل  فق به كسبموبخش خبرنگاران( ثبت نام كرده و 

 صندوق اعتباري هنر استفاده نمايند.

 خبرنگاريصدور كارت معرفي مدير مسئول يا تأييد كارگروه از طريق  متقاضي، احراز هويت خبرنگاران تبصره: 

  د.خبرگزاري هاي داخلي صورت مي گير در اداره كل مطبوعات و

 ( بيمه تكميلي2هماد

پس از احراز  متقاضيخبرنگاران است كه  ، بيمه تكميلياعتباري هنرصندوق  ساليانه  تسهيالت  اعطاييجمله از 

 آنمي توانند از  (بخش خبرنگاران م در سامانه جامع رسانه هاي كشور)ثبت نا قهويت و كسب امتياز الزم از طري

 .بهره مند شوند

 اين تسهيالت داشتن كارت خبرنگاري  است. شرط استفاده از:  3 تبصره
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امتياز لحاظ  26 جامع رسانه هاي كشور ، از اين تسهيالت در سامانه  حداقل امتياز الزم براي استفاده ( 2تبصره

 شده است.

 ( وام1ماده
 است. از طريق صندوق هنر هاي ضرورياعطاي وام  ،خبرنگاران پيش بيني شده براياز ديگر تسهيالت 

 .2حداقل كسب  موفق به (بخش خبرنگاران ع رسانه هاي كشور)از طريق سامانه جامران متقاضي كه خبرنگا

بر اساس شيوه نامه اي كه منتشر  كل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي،امتياز شده باشند، پس از تاييد اداره 

 خواهد شد، مشمول دريافت وام مي شوند.

ه خبرنگاران در مواقع ضروري ب ،اداره كل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي ماليبع ااين وام از طريق من: 3تبصره 

 خواهد شد. ءاعطا اضطراري نيازمند به صورت وام

كسب شده خبرنگاران  بوده و با توجه امتياز تومان ميليون 36ميليون و  .، ميليون 1: ارقام اين وام 2تبصره 

وط، در بر اساس شيوه نامه مرب ،تاييد كارگروه وامد.خواهد شمتقاضي در سامانه جامع رسانه هاي كشور پرداخت 

 .ون تومان ضروري استييلم .مورد وام هاي بيش از 

ميليون توماني، بر اساس شيوه نامه  26( بر اساس تفاهم منعقده با بانك قرض الحسنه مهر ايران، وام هاي 1تبصره 

 ق مي گيرد.اي كه منتشر خواهد شد، به خبرنگاران حائز شرايط، تعل

 ئياهدا اتينشرخريد ( ه

 افزايش هدف با و خيريه و عمومي مراكز درخواست به توجه با اداره كل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي  

 خميرشدن از جلوگيريو تقويت فرهنگ مطالعه رسانه ها و نيز  ارتقاي دانش عمومي شهروندان مطالعه، سطح

 .عمومي و فرهنگي هديه مي كند به صورت رايگان به مراكز و را خريداري مجالت قبل شماره نشريات،

 .اين طرح شامل نشريات با نوع انتشار مجله اي)صحافي شده( است( 3ماده 

 هر شماره مسلسل فقط يك بار امكان ارائه دارد. (2ماده 

 نشريات مؤسسهو  همشهري مجالت سروش، نشريات گروه نظير دولتي و متعلق به اموال عمومي، نشريات( 1ماده 

برآنكه تقاضاي آنها در شوراي  باشند، مشروط داشته شركت طرح در توانند مي آن، نظاير و اطالعات

 سياستگذاري طرح اهدايي تاييد شده باشد. 

 :به شرح زير است اهداييبهاي خريد نشريات  (4ماده 

 هزار ريال .صفحه:  48تا  نشريات

 هزار ريال 36صفحه:  60نشريات تا 

 هزار ريال31: صفحه 60ات بيش از نشري

 دريافتي.و وجود تقاضا توسط مراكز تهزار نسخه است؛ مشروط به داشتن كيفي ،سقف خريد هر شماره (.ماده 

تبصره: در صورت درخواست مراكز دريافت كننده و تصويب شوراي سياستگذاري طرح اهدائي، شمارگان خريد، تا 

 نسخه قابل افزايش مي باشد. 2666سقف 

آنها از سوي اداره كل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي  وصول اعالم خريد نشريات اهدايي به تاييد( 0ماده

 روز از تاريخ انتشار نشريه گذشته باشد. 06مشروط است و بايد حداكثر 

د علم )رويكر افزايش سواد علمي جامعهواجد ويژگي  كه در قطع روزنامه اي روزانه و تخصصي نشريات غير( 9ماده

 اهدايي نشرياتمي توانند در طرح خريد  ،شوراي سياستگذاري طرح اهدائيبه شرط تأييد باشند، براي مردم( 

 حضور داشته باشند.
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اطالع رساني و شفاف سازي، عناوين و تعداد نشريات خريداري شده و نام مراكز دريافت كننده  به منظور( 8ماده

 ي منتشر مي شود.به صورت ماهانه در وبگاه نشريات اهداي

 مراجعه نمايند.  www.eshterak.ir( متقاضيان شركت در طرح خريد نشريات اهدايي مي توانند به نشاني 6ماده

 ي( خدمات پستو

هاي داخلي، و خبرگزاري ها، اداره كل مطبوعاتباتوجه به توقف طرح اشتراك و توزيع مويرگي نشريات در استان

نامه با شركت پست جمهوري هاي جايگزين اقدام به عقد تفاهمبه توزيع ارزان نشريات و اجراي طرح براي كمك

 اسالمي ايران نمود.

 بخش به شرح زير تعريف شده است: چهارهمكاري با شركت پست در اين تفاهم نامه، در 

( تا سقف يك كيلو با نرخ قابل رهگيري محمولهمانه برخط شركت پست )( ارسال مطبوعات با استفاده از سا3ماده  

 تومان به دورترين نقاط كشور. 3.66

تومان و در  866در تهران با نرخ ، كيلو كي( ارسال مطبوعات در قالب طرح گواهي امضاء در مقصد، تا سقف 2ماده 

پاسخگو بودن  قيمت ارزان و عادي نشريات،. تفاوت اين طرح با ارسال تومان 666ترين نقاط كشور با نرخ دور

 شركت پست است. 

امضاي مشترك  يصورت اعتراض مشترك مبني بر عدم دريافت نشريه، شركت پست، به ارائه گواه درتبصره: 

 رسال مجدد نشريه اقدام مي نمايد.كند. در غير اين صورت نسبت به جبران خسارت و ااقدام مي

 

 خانه هاي عمومي( تفاهم نامه با نهاد کتابز

به منظور تقويت فرهنگ مطالعه از طريق رسانه ها، تقويت بنيه اقتصادي و نيز حمايت از نشريات فعال، تفاهم نامه 

 اي ميان معاونت مطبوعاتي و اطالع رساني و نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور منعقد شده است. 

اساس فهرست پيشنهادي نهاد كتابخانه ها و تاييد ( خريد نشريات مورد نياز كتابخانه هاي عمومي بر 3ماده 

 نسخه خواهد بود. 2666تا  366معاونت مطبوعاتي، از 

درصد مابقي بر عهده نهاد 6.درصد هزينه خريد نشريات مذكور، با معاونت مطبوعاتي و 6.( پرداخت 2ماده 

 كتابخانه هاي عمومي است.

و اعالم  درصد 86گذشته باشد و داراي نظم در انتشار بيش از  ماه از انتشار آنها 0( نشرياتي كه حداقل 1ماده 

 مشمول خريد خواهند بود. ،باشند وصول

قرارداد خريد اين نشريات از سوي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور، تهيه و با مديران نشريات منعقد مي ( 4ماده 

 شود.

 

 

 

http://www.eshterak.ir/


7 

 

 خدمات ساير ح( 

ارتباط مطبوعات با اداراتي نظير شهرداري، اداره آب، گاز، برق و اداره كل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلي در 

 بيمه خدمات زير را به آنها ارائه مي كند.

ت ادارات رر،، ب  می توانند از تسهیال ،( مطبوعات از طریق ثبت درخواست در سامانه جامع رسانه هاي كشور1ماده 

نه(، شهرداري)رالمانع رودن محل فعالیت نشریات در محل نفر ریمه گر توسط وزارتخا 5ریمه)حمایت  ،و فاضال ، گاز

 گردند.می مسکونی(، تامین اجتماعی )ره منظور رخشودگی جرائم مالیاتی( رهرمند 

رراي می توانند  ،ره شرط انتشار منظم ،ت در سامانه جامع رسانه هاي كشور( مطبوعات از طریق ثبت درخواس2ماده 

ساعت  84ظرف  بن را نموده و ( درخواستره شرط تایید مدیر مسوول)نمایندگی پروانه دفترپروانه دفتر اصلی و 

 دریافت نمایند.

 


