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   به نام خدا

                                                                                           
  

  كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان                                                                                                             

  شوراي نظارت بر اسباب بازي                                                                                                           
 
 

  

   دريافت مجوز تبليغات تلويزيوني شيوه
  

با مجوز دبيرخانه شـوراي نظـارت بـر    بايد  بازي تبليغات اسباب  ،آيين نامه اجرايي شورا ١٧ماده  ١بر اساس تبصره 

  : امكان پذير است شيوه تيزر تبليغات تلويزيوني به دو دريـافت مجوزپخش ه ـجام گيرد كاسباب بازي ان

  وسرگرمي سباب بازيمكاتبه و ارسال نمونة ادبيرخانه با استعالم اداره كل بازرگاني صدا و سيما از  روش اول :      

 و ارائه يـك نمونـه از  و تكميل نمودن فرم صدور مجوز تيزر   درخواست كتبي متقاضي از دبيرخانه  روش دوم :     

  و ارائه فيلم صدور مجوز تيزر اسباب بازي  رميسرگ و اسباب بازي

  
  

  صدور مجوز  تيزرچگونگي 
  
  
صدور مجـوز در كمتـرين   ثبت طرح و دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي بر اساس ديدگاه كميسيون  الف) 

پاسخ  ،كه موضوع پرونده پيچيدگي خاصي داشته باشد و در مواردي كندمي  به صدور مجوز اقدام اقدامزمان ممكن 

   يادشده است.ميسيون كراي منوط به 

ارائـه بـه اداره    برايدورنگار به اداره كل بازرگاني صدا و سيما ارسال شده و نسخة اصلي  باب) نسخه اي از مجوز 

   .در اختيار متقاضي قرار مي گيرد يادشده

  

  هزينه صدور مجوز تيزر  

   .پرداخت شود )تعرفه هاي خدماتيل (جدو بر اساس  پس از تاييد دبيرخانه بايدوني يهزينه صدور مجوز تيزر تلويز



 ٢ 

 

  

  )١٣٩٧سال ( با احتساب ارزش افزوده دول تعرفه هاي خدماتي ج

  عنوان تعرفه خدماتي  رديف
هزينه با احتساب 

ارزش افزوده 

  (ريال)

 (داخلي)ثبت طرح  ١
  ٥٤٥,٠٠٠ (تشكيل پرونده)مرحله اول

  ٥٤٥,٠٠٠ (صدور گواهينامه)مرحله دوم

  ٥٤٥,٠٠٠  اهي ثبتصدور المثني گو  ٣

  ٨١٧,٥٠٠  تغيير نام يا واگذاري به غير  ٤

  ١,٠٩٠,٠٠٠  صدور مجوز تيزر تبليغاتي  ٥

  پرونده شكايات  ٦

  ٥٤٥,٠٠٠  تشكيل پرونده  مرحله اول

مرحله صلح 

نامه در 

  دبيرخانه

  ١,٠٩٠,٠٠٠  شاكي

  ٣,٢٧٠,٠٠٠  متشاكي

مرحله ارجاع 

  به قوه قضاييه
  ١,٠٩٠,٠٠٠  شاكي

  ٢٧٢,٥٠٠  نه خدمات پستيهزي  ٧

  ثبت طرح (خارجي)  ٨
  ١,٦٣٥,٠٠٠  مرحله اول(تشكيل پرونده)

  ١,٦٣٥,٠٠٠  مرحله دوم (دريافت گواهينامه)
  

  : يادآوري
  

بـه نـام كـانون     ،بانك ملي ايـران  ٢١٧٣٢٢٩٠٠٦٠٠٦به حساب سيبا ( بايدكليه هزينه ها  .١

بيرخانـه پرداخـت   درت خـوان  دستگاه كـا  يا باپرورش و كودكان و نوجوانان) واريز و 

 شود.

و فـيش  به همراه مدارك پرونده دريافت نخست اصل فيش مرحله اول ( تشكيل پرونده)  .٢

   .شوداز صدور راي كميسيون دريافت مي  پسمربوط به مرحله دوم (صدور گواهينامه) 

  


