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89سالدریارانهمطبوعاتتخصیصجدیدشیوهنامهنویسپیش
هيأت وزيران،  31/8/88مصوب جلسه « نحوه پرداخت يارانه در حوزه نشر و مطبوعات»نامه  آئين هفتبراساس ماده 

مشمول دريافت يارانه كه از كيفيت محتوايي الزم برخوردار باشند،  نشريات داراي مجوز از هيأت نظارت بر مطبوعات

 .گيرند مورد حمايت قرار مينامه بوده و مطابق شيوه نامه زير  آئينموضوع اين 

 

 شرايط برخورداري از حمايت (1ماده 

 كه مطابق جدول زير از حداقل شرايط برخوردار باشند. مي شوندبه شرطي مشمول دريافت يارانه  ،مطبوعاتالف(
نظم در  ترتیب انتشار رديف

 انتشار

ضريب 

 کیفی

تعداد 

 صفحات

 توضیحات

  8 07 07 سراسري  روزنامه  1

 8 22 07 اي روزنامه استانی/ منطقه  2
صفحه مورد قبول  4شهرها  فقط تک

 است

0  
نامه  نامه يا دوهفته هفته

 سراسري
07 07 12 

صفحه مورد قبول  8شهرها  فقط تک

 است

4  
نامه غیر  نامه يا دوهفته هفته

 سراسري
07 27 8  

  24 07 07 ماهنامه و دوماهنامه سراسري  2

0  
استانی/   ماهنامه و دوماهنامه

 اي منطقه
07 27 10 

هاي محلی  ها و دوماهنامه براي ماهنامه

 صفحه مورد قبول است. 12

 سالنامه ها از شمول حمايت خارج اند. 04 07 02 و دوفصلنامهفصلنامه   0

بوده و  88ماه اول سال  مندرج در جدول فوق، براي محاسبه يارانه شش ،ضريب كيفي وارقام مربوط به نظم در انتشار 

 صورت مي گيرد. براساس جدول زير ، محاسبه88سال  ماهه دوم در شش

 

تعداد  ضريب کیفی نظم در انتشار ترتیب انتشار رديف

 صفحات

 8 47 07 سراسري  روزنامه  1

 8 02 87 اي روزنامه استانی/ منطقه  2

 12 07 07 نامه سراسري دوهفتهنامه يا  هفته  0

4  
نامه غیر  نامه يا دوهفته هفته

 سراسري
87 07 8 

 24 07 07 ماهنامه و دوماهنامه سراسري  2

0  
استانی/   ماهنامه و دوماهنامه

 اي منطقه
87 07 10 
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0  
 و دوفصلنامهفصلنامه 

 )به جز سالنامه(
177 87 04 

به منظور ارتقاء كيفي و محتوايي پس از آن بندي جديد اعتبار دارد و  ارقام مربوط به ضريب كيفي، تا زمان رتبه -3

 نشريات حد نصاب آن افزايش خواهد يافت.

استان  31ماهه اول به شرطي مشمول حمايت قرار مي گيرند كه حداقل در  هاي سراسري در شش روزنامه -2

 نسخه ارسال كنند 05اقل توزيع شده و براي هراستان حد

 به روزنامه اي اطالق مي شود كه در تمام استان ها توزيع شود.  روزنامه سراسري -1

 :شده و مورد حمايت قرار مي گيرندساير روزنامه هاي سراسري به شرح جدول زير دسته بندي 

 ضريب حمايت تعداد استان هاي محل توزيع رديف

3 13 3 

2 15-31 5.8 

 گيرند. مشمول حمايت قرار مي روز بعد از تاريخ چاپ( 30صورت اعالم وصول به موقع )ريات در نش -4

 مي شوند، از شمول دريافت يارانه خارج اند. چاپنشرياتي كه به صورت ديجيتال  -2

 

 ،ورده هاي خبري، تحليلي و تصويريآفر حتوا وانتشار م و بودجه حمايتي به رسانه هايي تعلق مي گيرد كه با توليد ب( 

 و براي اقدامات خود گزارش هاي الزم را ارائه كرده باشند. عمل كردهاين شيوه نامه،  6در چارچوب موضوعات ماده 

تعيين ميزان حمايت و ارزيابي گزارش هاي دريافتي با كارگروهي متشكل از صاحب نظران شامل مديران و صنوف 

 رسانه اي خواهد بود.

 فرمول حمايت( 2ماده 

د. در اين نشو هاي شكلي و محتوايي مشخص و محاسبه مي است كه به صورت يتابع مؤلفه هاي ،اتحمايت از نشري

فحات، نظم در ص تعداد، ، قطع، دفعات انتشار، ضريب کیفیشمارگان حمايتی»هاي  فرمول حاصلضرب مؤلفه

 نقش دارند. «ضريب ريالی کاغذو  انتشار
 تعريف حمايت هاي مؤلفه رديف

برآورد شمارگان حمايتی بر اساس کارشناسی اداره کل مطبوعات و خبرگزاري هاي داخلی  شمارگان حمايتی 1

 عامل زير صورت می گیرد: رو مبتنی بر چها

 خوداظهاري مديران مسؤول به همراه ارائه مستندات نحوه توزيع -1

 آمار ارائه شده توسط چاپخانه ها -2

 نتايج بازرسی هاي ادواري از چاپخانه ها -0

 و دکه هاي مطبوعاتی( تی از مراکز توزيع)سراسري، استان هااطالعات درياف -4

اطالعات ارائه شده توسط ادارت کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ها و خانه هاي 

  مطبوعات براي برآورد شمارگان نشريات غیرسراسري مورد استفاده قرار می گیرد.

 ها )مساحت نشريه(طول و عرض تائید شده نشريه در سامانه جامع رسانه  قطع 2
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0  

 دفعات انتشار

روز 12حمايت، منتشر و اعالم وصول آن ها تا   دوره هايتعداد شماره هايی از نشريه که در 

شماره هايی که پس از اين . تأئید شده است، مورد حمايت قرار می گیرد ،پس از پايان دوره

 تاريخ، اعالم وصولشان تائید شود، مشمول حمايت نخواهند شد.

عدد ضريب  .کسب می کنند امتیازي که نشريات بر اساس محاسبه شاخص هاي کیفی ضريب کیفی 4

 ضريب عمل می کند. کیفی به عنوان

 پس از کسر تعداد صفحات آگهی  ،تعداد صفحات منتشره در بازه زمانی حمايت صفحات تعداد 2

ع. تأثیر نظم در مطابق محاسبه سامانه جام ،میزان انتشار و اعالم وصول منظم نشريه نظم در انتشار 0

 انتشار مطابق جدول مندرج در ماده يک است.

 که در هر دوره تعیین و مبناي محاسبه قرار می گیرد. حمايتی کاغذ روزنامهقیمت عدد  کاغذ ضريب ريالی 0

 

 حقیقیو افراد  حقوقی سقف تعداد نشريات مورد حمايت براي مؤسسات (0ماده 

تا زمان تعیین تكلیف اين گروه از  امتیاز حقیقی يا حقوقی واحد داراي صاحبمتعدد نشريات  حمايت از میزان

 مطابق جدول زير تعیین می شود.، نشريات توسط هیأت نظارت بر مطبوعات

 میزان حمايت تعداد نشريات رديف

 درصد 355 1-3 3

 درصد 10  0-4 2

 درصد 05 35-6 1

 درصد صفر 35باالي  4

در اين در فهرست حمايت قرار می گیرند.  انتخاب و ضريب کیفیاز باالترين ترتیب به  براي رديف چهار،تبصره: 

 با روزنامه، خبرگزاري و پايگاه خبري است. به ترتیب فهرست اولويت

 

 به عنوان ضرائب افزاينده و کاهنده عمل می کند: ( موارد زير4 ماده

 ها استان اين اسامی. شود می محاسبه 2 ضريب با حداکثر، برخوردار کم هاي استان نشريات متعلق به يارانه -1

 و چهارمحال ايالم، غربی، آذربايجان: است زير شرح به ،و مرکز آمار ملّی توسعه صندوق اعالم مطابق

 و کهگیلويه کرمانشاه، کردستان، بلوچستان، و سیستان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان بختیاري،

 .لرستان و گلستان بويراحمد،

 تأثیر درصد 2  داخلی هاي خبرگزاري و مطبوعات کل اداره تذکرات و درصد 17 نظارت هیأتمكتوب  تذکرات -2

 .دارددر يارانه پرداختی  کاهنده

 2  داخلی هاي خبرگزاري و مطبوعات کل اداره هاي تشويق و درصد 17 نظارت هیأتمكتوب  هاي تشويق -0

 .يارانه پرداختی دارد افزاينده در تأثیر درصد

 محدوديت هاي حمايتی (2ماده 

 چگونه حمايتی برخوردار نمی شوند.نشريات از ابتداي صدور مجوز تا پايان سال سوم از هی -1
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عمل  همین مادهو مطابق بند يک  لحاظ نشدهکه به روزنامه تبديل شده اند، سابقه قبلی  نشرياتیبراي  -2

 شود. می

 آنها به سراسري تبديل شده، مشمول بند يک اين ماده خواهند بود.نشرياتی که که گستره توزيع  -0

چنانچه شمارگان اعالم شده توسط نشريات مغاير با شمارگان تأئید شده در بازرسی ها باشد، میزان  -4

 حمايت آنها می تواند تا يک سوم کاهش يابد.

 

هاي موضوعی در محاسبه يارانه مطبوعات  اولويت (0ماده   

 

  ملی( اقتصاد و توسعه الف

 گانه اقتصاد مقاومتی 24محورهاي پرداختن به (1

 کاالي ايرانیحمايت از ( فرهنگ سازي در موضوع رونق تولید به عنوان شعار سال و 2

 ( توسعه گردشگري و ايرانگردي0

 حوزه اصالح الگوي مصرف( فرهنگ سازي در 4

 و انرژي مصرف آب( ترويج فرهنگ حفاظت از محیط زيست و مديريت 2

اجتماعی -( فرهنگیب  

 ايرانی –ترويج سبک زندگی اسالمی (1

 ترويج زبان فارسی )يا اهتمام به فعالیت در کشورهاي فارسی زبان( (2

 خوانی کتابفرهنگ ( ترويج 0

  حوزه کودك و نوجوانفعالیت در ( 4

 با رويكرد اصالح و افزايش سرمايه اجتماعی از جمله اعتیاد، طالق و ... اجتماعی التشناسی معض( آسیب 2

( سیاست خارجی و امنیت ملیج  

 به زبان هاي مختلفسیاست خارجی بويژه  سیاست هاي کالن نظام در موضوع ديپلماسی وپرداختن به  (1 

 مرزيجدار بويژه در استان هاي  پرهیز از واگرايی ، تمامیت ارضی وتحكیم همبستگی ملی( 2 

 نظام( تحكیم پايه هاي امنیت ملی و مصالح کشور در چارچوب سیاست هاي 0

و دفاع مقدس معارف اسالمی و فرهنگ( د  

 قرآن، نماز، معارف و احكام اسالمی (1

 و محور مقاومت فرهنگ ايثار، شهادت و دفاع مقدس (2

موضوعی  چهار گروه از يكی در)به طور کامل يا ترکیبی(  ها مطالب آن درصد 07که حداقلرسانه هايی : 1تبصره

  .د، مشمول دريافت يارانه خواهند بودباشن فوق
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تأيید درخواست، پس از  بوده واستفاده از ظرفیت حمايتی بندهاي فوق، مستلزم ارائه مستندات  :2تبصره

 صورت می گیرد. کارگروه مربوطهبررسی کارشناسی در 

 قرار نمی گیرد.اين شیوه نامه  2يک ماده بند  مصداقتأيید،  در صورتويژه،  داراي موضوعاتنشريات  :0تبصره


