نرخنامه و ضوابط انتشار آگهی تبلیغاتی
(از شماره  ،305شهریور  ،1396تا ده مجلد پس از آن)

اندازه
نوع

ابعادmm -
(بلندا × پهنا)

تک شماره

جایگاه

مبلغ کل (به هزار ریال)
پنج شماره
سه شماره

ده شماره

(مقطوع)

( %10تخفیف)

( %15تخفیف)

( %20تخفیف)

تمام صفحه

210×285

پشت جلد

62.500

168.000

265.000

500.000

()56.000×3

()53.000×5

()50.000×10

تمام صفحه

210×285

روبروی شناسنامه

25.000

67.500

105.000

200.000

()22.500×3

()21.000×5

()20.000×10

تمام صفحه

210×285

صفحههای پیش از فهرست

تمام صفحه

210×285

تکصفحه آغازین وسط

دو تمام صفحه

420×285

دوصفحههای وسط

تمام صفحه

210×285

تکصفحه پایانی وسط

18.500

تمام صفحه

210×285

صفحههای پیش از پشت
جلد

14.000

نیم صفحه

170×120

داخل متن – افقی  -پایین

12.500

یک سوم صفحه

85×225

داخل متن – عمودی  -چپ

12.500

17.000
20.000
30.000

45.900

72.250

136.000

()15.300×3

()14.450×5

()13.600×10

54.000

85.000

160.000

()18.000×3

()17.000×5

()16.000×10

81.000

127.500

240.000

()27.000×3

()25.500×5

()24.000×10

49.950

78.625

148.000

()16.650×3

()15.725×5

()14.800×10

37.800

59.500

112.000

()12.600×3

()11.900×5

()11.200×10

33.750

52.500

100.000

()11.250×3

()10.500×5

()10.000×10

33.750

52.500

100.000

()11.250×3

()10.500×5

()10.000×10

به اطالع آگهیدهندگان گرامی میرساند ،از شماره ( 305شهریور  )1396تا ده مجلد پس از آن ،دریافت سفارش آگهی ،صدور صورتحساب،
دریافت مبلغ صورتحساب ،و رزرو جایگاههای انتشار آگهی در مجله حسابدار در چارچوب ضوابط زیر انجام خواهد شد:
(شرکتهاوموسساتثبتشده)باشند.

آگهیهایموردسفارشضرورتاًبایدمربوطبهمعرفیمحصوالتوخدماتقانونیاشخاصحقوقی


آگهیدهنده(بررویسربرگرسمیوبامهروامضاء)وتصفیهکاملبدهیهایپیشینآنآغازخواهدشد.
 فرایندپذیرشسفارشاززماندریافتنامهکتبی 
ازطریقصدورصورتحساباعالمخواهدشد.

 پذیرشقطعیسفارشبرمبنایاولویتزمانیتاریخدریافتنامهاعالمسفارشو
درارتباطباسفارشهایدریافتیهمزمان،اولویتباسفارشیاستکهتعدادنوبتانتشارآگهیموردسفارشآنبیشترباشد.


صورتحسابصادرشدهباشد،امکانرزروجایگاهمدنظربرای

آگهیدهندهازبابتانتشارآگهیدیگری برای کمترازدهشماره
 درمواردیکهبرایجایگاهمدنظر  
(بازمانبندیبهمبناتاریخآغازانتشار

صورتحسابنقداًومابقیطیچکهایپرداختنی

شمارههایپسازآنمیسرخواهدبود.دراینموارد%10،ازمبلغکل

دراینموارد،مبلغپیشدریافتتحتهیچشرایطیقابلاستردادنخواهدبود.

دریافتوازاینبابتصورتحسابقطعیصادرخواهدشد.

آگهیها)

اجراییمجلهحسابداروتسلیمچکهای

 تعهدانتشارآگهی صرفاپسصدورصورتحساب  ممهوربهمهرانجمنحسابدارانخبرهایرانباامضایدبیرکلومدیر 
اط،هرگونهتوافقشفاهییامکاتباتمقدماتیازسویطرفین
الزماالجراءخواهدبود.دراینارتب 
مربوطهتوسطآگهیدهنده(همزمانباصدورصورتحساب)معتبرو 

ازجملهصدورپیشصورتحسابفاقدهرگونهالزامتعهدآوربرایدوطرفخواهدبود.

 پسازصدورصورتحساب،لغوانتشارآگهیموردسفارشصرفاًدرصورتموافقتدبیرکلوپسازکسرمبلغخسارتاعالمیامکانپذیرخواهدبود.
صورتحساب،بستهبهشمارانتشارآگهیموضوعآن،بهشرحزیردریافتخواهدشد:

 مبالغ
(واریزبهیکیازحسابهایبانکیانجمنیاتسلیمچک)

 oتکشماره:نقداً
)صدورصورتحساب)2،یکماهبعد،و)3دوماهبعد

:طیسهفقرهچکبهمبالغمساویبهتاریخهای1

 oسهشماره
:طیسهفقرهچکبهمبالغمساویبهتاریخهای)1یکماهبعد)2،دوماهبعد،و)3چهارماهبعد

 oپنجشماره
 oدهشماره:طیسهفقرهچکبهمبالغمساویبهتاریخهای)1دوماهبعد)2،پنجماهبعد،و)3هشتماهبعد
آگهیدهندگان مجله حسابدار از  %5تخفیف ویژه برای سفارش آگهی در وبگاه رسمی انجمن و وبگاه رسمی مجله برخوردار خواهند شد .برای
وبگاههای مذکور مراجعه فرمایید.

اطالع بیشتر به "نرخنامه و ضوابط انتشار آگهی تبلیغاتی"

تهران ،میدان آرژانتین ،ابتدای خیابان الوند ،روبروی

بیمارستان کسری ،شماره  ،28طبـقــه دوم،
کدپستی ،1514936514 :صندوق پستی15815/3691 :

وبگاه و رایانامه مجله:

hesabdar.iica.ir
hesabdar@iica.ir

: +98 021 88659982تلفن
+98 021 88659985
: +98 021 88878667نمابر

