
    

 
 

 مدیریت محترم   

 جناب آقای  

 باسالم

احتراماً، پیرو مذاکرات تلفنی درخصوص معرفی برنامه تلویزیونی"همت ماندگار، صنعت پایدار"،ذیال معرفی 

 مبسوط این برنامه به استحضار می رساند :

در نظر دارد برنامه ای تحت درراستای فعالیتهای تولید وتامین برنامه سازمان صداو سیمای ج.ا.ا، شبکه دو سیما

 به تهیه کنندگی آقای پیمان پورمقیمی تولید وپخش نماید. سال متوالیدرهفتمین  عنوان "همت ماندگار،صنعت پایدار"

این شبکه درصدد تهیه، تولیدوپخش برنامه ای مشارکتی است تحت عنوان"همت ماندگار،صنعت پایدار"در این 

عت هستیم ، مدیرانی که درسالیان گذشته افتخار آفریده وخود باوری، نوآوری و برنامه به دنبال همتگران عرصه صن

ابتکار را به عنوان ابزاری  در جهت منافع  سازمانی تعریف  نموده  ودر این راستا موجب اشتغال زایی کارآفرینی 

مناسب روند روبه  وبلوغ سازمانی در مجموعه خود شده اند سازمانهایی که از صفر شروع کرده وبا تفکروایده

رشدی را طی نموده اند.ماقصد داریم تا این مدیران واین شرکتها را به عنوان الگویی مناسب به آحاد مردم معرفی 

 کنیم.

اهداف سازمان در راستای تامین وتولید این برنامه، معرفی چهره های شاخص مدیران کشور وتکریم تالش همه 

اقشار مردم این مرز وبوم تعریف و تبیین گردیده  است. در همین راستا  جانبه  ایشان درخصوص خدمات رسانی به

و به منظورایجاد شرایطی مناسب جهت معرفی صحیح وتوجیه پذیر در قالب فرایندهای تبلیغاتی مرسوم ورایج 

مستقیم ،شبکه دو سیما تمهیدات الزم را با نگرشی تخصصی درزمینه معرفی خدمات ،تولیدات ونهایتاً اطالع رسانی 

برنامه ای مهیا نموده است.ناگفته عیان است ن هر برنامه به تبلیغات درون  از طریق اختصاص بخشی از مدت زما

برنامه ریزی مذکور اهداف متعالی سازمان را در راستای حمایت از صنایع داخلی ،کیفیت کاال ومحصوالت 

عرصه های مختلف صنایع ،خدمات مدیریت در  ،توانمندیهای بالفعل وبالقوه موجود وهمچنین تاکید مستمر بر

 ،بازرگانی در حوزه های خصوصی و دولتی ، تعقیب می نماید.

 حسب برنامه ریزی به عمل آمده ،برنامه مذکور دارای محورهای اصلی زیر می باشد:

 بخش صنایع در زمینه های تولید ،عرضه، کیفیت ،اقتصاد در صنعت،اشتغال ،خالقیت ونوآوری  -

 رگانی در زمینه های کیفیت، اقتصاد، صادرات،منابع بخش باز -

 آوریبخش خدمات در زمینه های اشتغال،کارآفرینی،خالقیت ونو -

 برنامه نیز متشکل از ارکان اصلی زیر تعریف گردیده است .ساختارکلی 

 تیتراژ آغازین وپایانی  -

خانه یا دفتر به منظور معرفی مشارکت کننده، محصوالت مصاحبه بامدیر عامل)ویا نماینده مورد نظر( در محل کار  -
 وخدمات،برتری ها ومزایا ودر صورت لزوم بیان موانع ومشکالت وراهکارها.
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 پخش تصاویر تدوین شده از مراکز معرفی شده توسط مشارکت کننده )واحدهای صنعتی،خطوط تولید،....(

قسمت می باشد که در متن وساختار برنامه عالوه بر عنوان مشارکت  02مستحضر می سازد این برنامه مجموعا مشتمل بر 
کننده ،نام وعنوان مدیرعامل)ویا نماینده معرفی شده( ، گواهینامه های اخذ شده، محصوالت،لوگوی شرکتها،قابلیت ها 

 به نمایش در خواهد آمد.همراه با مجری ثانیه تبلیغات مستقیم( 92وتوانمندیهای مشارکت کننده )

مبلغ  مابقیمبلغ قرارداد در زمان عقد قرارداد در وجه برنامه همت ماندگار ،صنعت پایدار و  قسمتی ازوه پرداخت: نح
صدا  سازمانخزانه داري كل به نام  قرارداد بعد از تولید شامل:ضبط مصاحبه،صداگذاری ،مونتاژ تدوین و ... به حساب 

 .و سیما ج . ا. ا واریز گردد

  ارزش افزوده آن لحاظ میگردد.(2ریزمبلغ حق پخش به شبکه ) ضمنا"درخصوص وا

   هزینه مشارکت :

ساعت 

 پخش

 دقیقه )ریال ( 01برنامه  دقیقه )ریال( 7 برنامه

پیک 

اصلی 

 دهمحدو

خبر

01:01 

 111/111/64حق تولیدبدون ارزش افزوده  

 111/111/061    حق پخش خزانه

 111/411/00  (%9ارزش افزوده حق پخش خزانه )

 111/411/091جمع کل 

 111/111/64 حق تولید بدون ارزش افزوده

 111/111/011خزانه     حق پخش 

 111/111/01  (%9ارزش افزوده حق پخش خزانه )

 111/111/046جمع کل 

 : م  کارشناس مشاور خان

 90025672990همراه: 

     90060033300 

( هاي مشارکتی سايت نمونه برنامه قابل مشاهده در قسمت برنامهسايت) :www.cph.ir 

 جهت مشاهده نمونه کارها به آدرس اینستا مراجعه نمایید:  

 5واحد -55پالک-خيابان صدر-خيابان فاطمی نرسيده به-خيابان وليعصر-دفتر مرکزي:تهران

 55533355تلفكس:-55393355-55393355-55513850-55513529تلفن:

 
يماي جمهوري اسالمي ايران در شرف دريافت با استقبال صنايع برنامه همت ماندگار براي اولين بار در س 

 مجوز قرارگرفت. هفتمين
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