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 -1ثِ شْزداری هیجذ اجبسُ دادُ هی شَد ًسجت ثِ اخذ عَارض اس کلیِ تبثلَّبی هٌصَة در سطح شطْز
هیجذ هبّیبًِ ثِ اسای ّزهتز هزثع ثشزح جذٍل سیز عول ًوبیذ.
نوع تبثلو

نحوه استقرار
تبثلو
نصت شده ثر روی
دیوارهبی محل یب سر

نئون پالستیک

معمولی(فلسی یب چوثی)

انواع دیگر(کبمپیوتری،دیجیتبلی وچبپی)

اختصبصی

تجلیغبتی

اختصبصی

تجلیغبتی

اختصبصی

تجلیغبتی

 4800ریبل

 64000ریبل

 10000ریبل

 120000ریبل

 22500ریبل

 230000ریبل

درة

عمود ثر دیوار

 10000ریبل

 120000ریبل

 20000ریبل

 240000ریبل

 46000ریبل

 480000ریبل

ملک(پیبده رو وخیبثبنهبی

 20000ریبل

 240000ریبل

 36000ریبل

 360000ریبل

 68000ریبل

 680000ریبل

منصوة ثر پبیه جدا از
سطح شهر)

پل عبثر پیبده

 450000ریبل

تجصزُ:
رعبیت ضَاثط سیجب سبسی درکلیِ هَارد الشاهی است.
 -2در صَرت پزداخت عَارض دردٍرُ هشوَلیت تَسط هَدی  %50عَارض فَق دریبفت گزدد.
 -3عذم پزداخت عَارض هتعلقِ درّزسبل اس سَی هَدیبى هشوَل دریبفت عَارض هشثَر در سبلْبی ثعذ ثطِ ًطزم هصطَة سطبل
پزداخت (جذیذ) خَاّذ ثَد.
 -4تبثلَّبی اختصبصی هعوَلی ًصت شذُ رٍی دیَاریب ثذًِ سبختوبى تب اًذاسُ  40*60سبًتیوتز اس پزداخت عَارض هعطب

هطی

ثبشٌذ.
ً -5صت تبثلَّبی غیز هزتجط ثب کست ٍپیشِ یب غیز هزتجط ثب کبرثزی هلک هوٌَع هی ثبشذ هگز ثب اخذ هجَس اس شْزداری.
 -6عَارض تبثلَّبی تجلیغبتی کبالّبی خبرجی هعبدل دٍ ثزاثز عَارض درج شذُ در جذٍل تعییي هی گزدد.
 -7تبثلَّبی هعزفی پششکبى ً،بشزیي ٍفزٍشٌذگبى کتبة ً،شزیبت ،هحجَعطبت ٍهَسسطبت فزٌّگطی ٌّطزی در صطَرتیکِ کطبالی
خبصی را تجلیغ ًکزدُ ثبشٌذ اس پزداخت ایي ًَع عَارض هعب

هی ثبشٌذ.

 -8عَارض تبثلَّبی غیز هٌصَة هبًٌذ دیَار ًَیسی ،شیشِ ًَیسیً ،قبشی،اًَاع ثزچست ٍاهثبل آًْطب کطِ در سهیٌطِ تجلیغطبتی هطی
ثبشٌذ ثحَر هبّیبًِ هشوَل ردیف اًَاع دیگز هٌذرج در جذٍل فَق خَاّذ ثَد.
 -9عَارض تبثلَّبی غیزهٌصَة تزسین شذُ ثز ثذًِ ٍسبیط ًقلیِ،هبّیبًِ ثِ اسای ّز هتز هزثع  450000ریبل تعییي هطی گطزدد ٍدر
صَرتیکِ هتضوي کبالّبی خبرجی ثبشذ عَارض آى دٍ ثزاثزثیشتز اس ًصبة فَق هحبسجِ خَاّذ گزدیذ.
 -10عَارض ّزتبثلَ پبرچِ ای هَقت در ردیف عَارض تبثلَّبی هعوَل ٍهتٌبست ثب هذت سهبى ًصت هحبسجِ هی گزدد.

 -11رعبیت شئًَبت اسالهی در تجلیغ کبالّب ٍسبیز هَارد کِ ثب استابدُ اس سثبى خبرجی یب فبرسی تْیِ ًٍصت هی شطًَذ
الشاهی است ٍتشخیص هَضَع ثعْذُ ادارُ فزٌّگ ٍارشبد است.
در جلسه مورخ  39/11/4ته تصویة شورای اسالمی شهز میثد رسید
رئیس شورای اسالمی شهز میثد – عشیشاله داور پور

