
 
 

 تبلیغاتی آگهی انتشار و ضوابط نامه نرخ
 (، تا ده مجلد پس از آن1397 شهریور، 317)از شماره 

 )به هزار ریال( کل مبلغ  اندازه
 mm -ابعاد نوع

 (پهنا× )بلندا 
 شمارهتک  جایگاه

 )مقطوع(
 شماره سه

 % تخفیف(10)

 شماره پنج
 % تخفیف(15)

 شماره ده
 % تخفیف(20)

 تمام صفحه
 چهاررنگ

 پشت جلد 210×285
62.500 168.000 

(3×56.000) 
265.000 

(5×53.000) 
500.000 

(10×50.000) 
 تمام صفحه
 چهاررنگ

 شناسنامهروبروی  210×285
25.000 67.500 

(3×22.500) 
105.000 

(5×21.000) 
200.000 

(10×20.000) 
 تمام صفحه
 چهاررنگ

 های پیش از فهرست صفحه 210×285
17.000 

 
45.900 

(3×15.300) 
72.250 

(5×14.450) 
136.000 

(10×13.600) 
 تمام صفحه
 چهاررنگ

 صفحه آغازین وسط تک 210×285
20.000 54.000 

(3×18.000) 
85.000 

(5×17.000) 
160.000 

(10×16.000) 
 دو تمام صفحه

 چهاررنگ
 های وسط دوصفحه 420×285

30.000 
 

81.000 
(3×27.000) 

127.500 
(5×25.500) 

240.000 
(10×24.000) 

 تمام صفحه
 چهاررنگ

 نی وسطصفحه پایا تک 210×285
18.500 49.950 

(3×16.650) 
78.625 

(5×15.725) 
148.000 

(10×14.800) 
 تمام صفحه
 چهاررنگ

 های پیش از پشت جلد صفحه 210×285
14.000 

 
37.800 

(3×12.600) 
59.500 

(5×11.900) 
112.000 

(10×11.200) 
 نیم صفحه

 رنگ تک
 پایین -افقی  –داخل متن  170×120

12.500 
 

33.750 
(3×11.250) 

52.500 
(5×10.500) 

100.000 
(10×10.000) 

 یک سوم صفحه
 رنگ تک 

 چپ -عمودی  –داخل متن  85×225
12.500 

 
33.750 

(3×11.250) 
52.500 

(5×10.500) 
100.000 

(10×10.000) 
ریافت حساب، د دریافت سفارش آگهی، صدور صورتتا ده مجلد پس از آن، ( 1397 شهریور) 317رساند، از شماره  می دهندگان گرامی آگهیبه اطالع 

 د:ــزیر انجام خواهد شمن به شرح ـمصوب شورای عالی انجدار در چارچوب ضوابط ـهای انتشار آگهی در مجله حساب حساب، و رزرو جایگاه مبلغ صورت

 باشند.شده(  )شرکتها و موسسات ثبتاشخاص حقوقی معرفی محصوالت و خدمات قانونی های مورد سفارش ضرورتاً باید مربوط به  آگهی 

  آن آغاز خواهد شد.های پیشین  و تصفیه کامل بدهی( سمی و با مهر و امضاءدهنده )بر روی سربرگ ر آگهیکتبی  امهدریافت ن از زمانسفارش  پذیرشفرایند  

  شد خواهد حساب اعالم از طریق صدور صورت و سفارشاعالم نامه  دریافت تاریخ زمانی اولویت مبنای برسفارش قطعی پذیرش. 

 ویت با سفارشی است که تعداد نوبت انتشار آگهی مورد سفارش آن بیشتر باشد. اول همزمان،های دریافتی  در ارتباط با سفارش 

 های پس از آن  برای شمارهجایگاه مدنظر حساب صادر شده باشد، امکان رزرو  صورتکمتر از ده شماره  برای از بابت انتشار آگهی دیگریدهنده  آگهی نظردر مواردی که برای جایگاه مد
حساب  دریافت و از این بابت صورتها(  بندی به مبنا تاریخ آغاز انتشار آگهی )با زمانی نهای پرداخت و مابقی طی چکنقداً  صورتحساب مبلغ کل از % 10میسر خواهد بود. در این موارد، 

 ی قابل استرداد نخواهد بود.مبلغ پیش دریافت تحت هیچ شرایط  در این موارد، قطعی صادر خواهد شد.

 های مربوطه توسط  اجرایی مجله حسابدار و تسلیم چک مدیرممهور به مهر انجمن حسابداران خبره ایران با امضای دبیرکل و  صورتحسابصرفا پس صدور  تعهد انتشار آگهی
صورتحساب  از جمله صدور پیشهر گونه توافق شفاهی یا مکاتبات مقدماتی از سوی طرفین  اط، در این ارتب خواهد بود. ءجرااال الزممعتبر و )همزمان با صدور صورتحساب( دهنده  آگهی

 فاقد هر گونه الزام تعهدآور برای دو طرف خواهد بود.

 بود.پذیر خواهد  ، لغو انتشار آگهی مورد سفارش صرفاً در صورت موافقت دبیرکل و پس از کسر مبلغ خسارت اعالمی امکانپس از صدور صورتحساب 

  به شرح زیر دریافت خواهد شد: آگهی موضوع آن،انتشار  شماربسته به حساب،  صورتمبالغ 
o  های بانکی انجمن یا تسلیم چک( )واریز به یکی از حساب نقداً: شمارهتک 
o  دو ماه بعد3( یک ماه بعد، و 2حساب،  ( صدور صورت1های  : طی سه فقره چک به مبالغ مساوی به تاریخشمارهسه ) 
o ماه بعد چهار( 3ماه بعد، و  دو( 2( یک ماه بعد، 1های  : طی سه فقره چک به مبالغ مساوی به تاریخشماره جپن 
o ماه بعد هشت( 3ماه بعد، و  پنج( 2( دو ماه بعد، 1های  : طی سه فقره چک به مبالغ مساوی به تاریخشماره ده 

 و نامه نرخ"مجله برخوردار خواهند شد. برای اطالع بیشتر به انجمن و وبگاه هی در وبگاه آگ سفارشبرای  تخفیف ویژه% 30از دهندگان مجله حسابدار  آگهی
 د.ـمراجعه فرمایی( http://ads.iica.irبه نشانی: ران ـره ایـابداران خبـحس نـبر روی وبگاه انجم)ور ـهای مذکوبگاه "یـاتـتبلیغ یـآگه ارـانتش ضوابط

 
 

میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، روبروی تهران،  
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 رانـره ایـداران خبـابـمن حسـه انجـریـنش


