شیـوهنامه اعـطای تسهیـالت قرضالحسنه

معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی
(موضوع تبصره  18قانون بودجه کل کشور)

پاییز 1399

مقدمه:
به استناد تفاهم نامه سه جانبهه بها سهانمار بمنامهه د ب دجهه د هنردف یها اممدن امغهرد ابه ن مهر ه نامهه
مما  99/169634م خ  99/6/15با م ض ع اعطای تسهغ ت با یا مزد 4د رد دست العمل ندم بمای تعغغن سههمغه
هم استار (بمش استان ) د دد بخش مطب عات د یان ر های تبلغغات ترددن مر است.

الف) مطبوعات:
مقرمه :بمای ت ندع تسهغ ت اعطاد د تعغغن بمش استان ح ن مطب عاتد به گمد های ندم تقسغم بنری مر انر
یه د ممحله ادل اعطای تسهغ ت ممب ط به دننامه هاد مصلنامه هاد ددمصهلنامه هها د سهالنامهها بهم اسهاج جهردل
امتغانده ندم انجام م م د.
 گروه  :1روزنامه  ،فصلنامه ،دوفصلنامه و سالنامه گروه :2هفتهنامه ،دوهفتهنامه ،ماهنامه و دوماهنامه گروه :3خبرگزاریها ،پایگاههای خبری  ،دفاتر نمایندگی نش ریات سراس ری ،ر رک هایتوزیع مطبوعات ،موسسات ،بنگاهها و صنوف مطبوعاتی ،روزنامهنگاران

ماده -1احبار امتغان نشمدات گمد  1ادن دست العملد بمای بمخ دا ی ان تسهغ ت اهراد د ادن ممحلهد
م بادست نسبت به ا ائه د خ است د سامانه تحفه به نشان  tohfeh.farhang.gov.irممب ط اقرام نمادر.
ماده  -2پس ان ثبت د خ است ت سط متقاض د سامانه تحفهد امتغان ده به دننامه هاد مصلنامه هاد ددمصلنامه
ها د سالنامهها بم اساج جردل ندم انجام م م د:
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ماده -3با اب ن بمش استان د سهم هم نشمدهد م سسه دا بنگا مطب عات بم اساج دست العمل د ماخص های
منر ج د جردل م ف ت سط ادا ات یل ممهنگ د ا ماد اس م تعغغن م م د .النم به ذیم است یه متقاض
م بادست تص دم مستنرات خ د ا (ماننر اسناد مالکغتد اسناد ممب ط به پمداخت حق بغمه د نشان ادنتمنت  )...پس ان
خ داظها ی د محل مشخص مر سامانه با گزا ی نمادنر.
* محاسبه امتغان هم نشمده د ادن بخش بماساج ا ائه مستنرات د امتغانات مشخص مر برست م ادر.
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ب) تبلیغات:
دست العمل بمای اختصاص تسهغ ت به یان نهای متقاض د دامت تسهغ ت د استانها:
اولوی

های الزم برای اختصاص تسهیالت به قرار زیر می بارد:

 -1در نظر گرفتن تسهیالت برای رسته های مختلف کانونها ( سته مشاد با ضمدب  – 1سته خرمات
سانه با ضمدب  – 3سته خرمات تبلغغ با ضمدب )2
 -2در نظر گرفتن تعداد راغالن بیمه رده هر کانون (به ازا هر راغل  2امتیاز)
 -3در نظر گرفتن مکان فعالی

کانون (تملیکی با ضریب  – 1استیجاری با ضریب )2

 -4در نظر گرفتن سابقه فعالی

کانون (به ازای هر سال  1امتیاز)

 -5سقف امتیاز مکتسبه برای هر کانون برای دریاف

تسهیالت نباید بیش از یک پانزدهم سهم

استان بارد( .در صورت نبود متقاضی امکان افزایش تسهیالت برای متقاضیان وجود دارد).
 -6در صورت تساوی امتیازات بین کانونها الزم اس

راخصهای دیگری برای امتیازدهی در نظر

گرفته رود( .مانند :دارتن رعبه یا نمایندگی ،تعداد راغالن بیمه نشده)
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