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 ) ۹۹ تابستان( سطح شهرکرد ی غات یتبلشهری  ی استندها تعرفه

 محل تابلو کد
 اجاره ماهیانه 

 ماه   ۱برای 
 (ریال)

 رزرو پایان اکران  مستأجر نام 

 قراردا یک ساله است.  ٠٠/٠٣/٢٠ مبل نشیمن  ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ از سمت اصفهان ورودی میدان معلم  ١

۰۳/۰۷/۹۹ رستوران نیک شان  ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ آموز جدید روبروی خروجی تقاطع دانش بلوار کاشانی  ٢   

٢۱/۰۶/۹۹ سرای آموزش ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ آموز بلوار کاشانی جدید روبروی ورودی تقاطع دانش  ٣  ١٠/۰۷تا  ١٠/۶دکتر گشنیزجانی  

۰۳/۰۷/۹۹ شان رستوران نیک  ٨٬٥٠٠٬٠٠٠ روبروی اداره ارشاد  و تقاطع فارابی بلوار کاشانی ٤   

۰۱/١٠/۹۹ موسسه داوری  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ بلوار کاشانی دوربرگردان روبروی دادگستری *٥ مبل نشیمن  ١/١/٠٠- ٩٩/ ١/١٠   

 ۱٢/۰۶/۹۹ سرای آموزش ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ کاشانی روبروی استانداری)   بلوارچهارراه استانداری ( * ٦
 مبل دارکوب  ١/١٢/٩٩- ٩٩/ ١/١٠

 هایپر سورن  ۱۲/۰۷/۹۹

۰۱/٠٧/٩٩  کینو قهوه  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ کاشانی روبروی درب شورا)   بلوارچهارراه استانداری ( *٧ مبل نشیمن  ١/١/٠٠- ٩٩/ ١/١٠   

۰۳/۰۷/۹۹ رستوران نیک شان  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ چهارراه استانداری (بلوار حافظ روبروی درب شورا)  ٨  
مبل نشیمن  ١/١/٠٠- ٩٩/ ١/١٠  

هایپر سورن ۰۳/۰۸/۹۹  

٠٣/٠٧/٩٩ بیمه دانا ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ استانداری (بلوار حافظ روبروی استانداری) چهارراه  ٩   

۰۱/۷۰/۹۹ قهوه کینو  ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٣فود بلوار کاشانی روبروی فست  ١٠ مبل دارکوب  ١/١٢/٩٩- ٩٩/ ١/١٠   

٢۱/۰۶/۹۹ سرای آموزش ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٣فود بلوار کاشانی باالتر از فست  ١١  روانشناسی   ٩٩/٠٧/١٢ 

۰۳/۰۷/۹۹ رستوران نیک شان  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ )روبروی فروشگاه رادمان ( چهارراه هواپیمایی  ١٢  
مبل دارکوب  ١/١٢/٩٩- ٩٩/ ١/١٠  

هایپر سورن ۰۳/۰۸/۹۹  

۹۹/ ۲۵/۰۵ هایپر سورن  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ چهارراه هواپیمایی (روبروی بانک کشاورزی) ١٣ مبل نشیمن  ١/١/٠٠- ٩٩/ ١/١٠   

۰۱/۷۰/۹۹ قهوه کینو  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ کاشانی روبروی رستوران عباس آقا بلوار  ١٤ مبل نشیمن  ١/١/٠٠- ٩٩/ ١/١٠   

۰۳/۰۷/۹۹ رستوران نیک شان  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ بلوار کاشانی میدان ٓایت اهللا دهکردی  *١٥  روانشناسی   ٩٩/٠٨/٠٣ 

١٢/٠٦/٩٩ سرای آموزش ۱۰,٠٠٠٬٠٠٠ چهارراه طالقانی به سمت میدان دانشگاه * ١٦  
مبل دارکوب  ١/١٢/٩٩- ٩٩/ ١/١٠  

فروشگاه پایتخت  ١٢/٠٧/٩٩- ٩٩/ ١٢/٦  

۹۹/ ۰۱/۶۰ مبل دارکوب  ۲۲,٠٠٠٬٠٠٠ چهارراه طالقانی (الیت باکس)  ١٧ مبل دارکوب  ١/١٢/٩٩- ١٠/٩٩/۱   

۰۳/۰۷/۹۹ رستوران نیک شان  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ چهارراه طالقانی به سمت مصلی  *١٨ هایپر سورن ۰۳/۰۸/۹۹   

  ٩٩/ ١٣/٠٦ هایپر سورن  ٨٬٥٠٠٬٠٠٠ چهارراه طالقانی روبروی دانشگاه پردیس ١٩

١٧/٠٦/۹۹ هایپر سورن  ٨٬٥٠٠٬٠٠٠ باالتر از بانک ملیمیرآباد بلوار امام خمینی   ٢٠ مبل نشیمن  ١/١/٠٠- ٩٩/ ١/١٠   

١٧/٠٦/۹۹ هایپر سورن  ٨٬٥٠٠٬٠٠٠ میدان ابوریحان بلوار طالقانی  *٢١ مبل دارکوب  ١/١٢/٩٩- ٩٩/ ١/١٠   

٠٠/ ٠١/۸٠ پالسکو حیدری  ٨٬٥٠٠٬٠٠٠ خیابان سعدی دروازه سامان روبروی بانک ملت  ٢٢   

   قابل اکران  ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ چهارراه اداره برق روبروی اداره برق  *٢٣

   قابل اکران  ٨٬٥٠٠٬٠٠٠ طرف چهارراه فردوسی خیابان سعدی چهار راه بوعلی به  ٢٤



 

٣ 
 

٢۱/۰۶/۹۹ سرای آموزش ٨٬٥٠٠٬٠٠٠ (خروجی) سوار دانش ٓاموز خیابان سعدی پارک  ٢٥   

٢٦ 
تقاطع خیابان مولوی و فردوسی نبش کلینیک حضرت رسول  

 (آزمایشگاه مرکزی) 
٢۱/۰۶/۹۹ سرای آموزش ٩٬٠٠٠٬٠٠٠   

   *قابل اکران ۹,٠٠٠٬٠٠٠ بلوار فردوسی شمالی روبروی فروشگاه رفاه (صدا و سیما) ٢٧

١٢/٠٦/۹۹ سرای آموزش  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ چهارراه فردوسی ضلع غربی  ٢٨   

۰۱/۰۷/۹۹ دکتر گشنیزجانی  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ چهارراه فردوسی نبش فردوسی روبروی سیتی سنتر  ٢٩  
   مبل نشیمن ١/١/٠٠- ٩٩/ ١/١٠

هایپر سورن  ۰۶/۰۸/۹۹  

۰۳/۰۷/۹۹ رستوران نیک شان  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ چهارراه فردوسی نبش سعدی روبروی سیتی سنتر  ٣٠   

۰۱/۷۰/۹۹ زیر و بامپوشاک  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ قبل از چراغ راهنمایی راه سینما سه *٣١  
مبل دارکوب  ١/١٢/٩٩- ٩٩/ ١/١٠  

هایپر سورن  ۹۹/ ۰۱/۰۸  

۰۳/۰۷/۹۹ رستوران نیک شان  ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ بعد از چراغ راهنمایی راه سینما سه *٣٢ مبل نشیمن  ١/١/٠٠- ٩٩/ ١/١٠   

۰۱/۰۷/۹۹ فروشگاه زیر و بام  ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ ٥٦خیابان سعدی نبش کوچه  ٣٣   

 قهوه کینو  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ کلینیک امام رضا  رویبه رو  ٥٠خیابان سعدی کوچه  ٣٤
۰۱/۰۵ /۹۹  

٠١/٠٧/٩٩  

مبل نشیمن  ١/١/٠٠- ٩٩/ ١/١٠  
گشنیزجانی  ۱/۶تا  ۱/۵  

٢۱/۰۶/۹۹ سرای آموزش ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ چهارراه فصیحی  ٣٥  
مبل دارکوب  ١/١٢/٩٩- ٩٩/ ١/١٠  

هایپر سورن  ۱۲/۰۷/۹۹  

١٧/٠٥/۹۹ سرای آموزش ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ محرم نبش پاساژ امام صادقدوازده خیابان  * ٣٦  روانشناسی   ٩٩/٠٦/١٧ 

۰۱/۰۷/۹۹ قهوه کینو  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ خیابان دوازده محرم ابتدای بلوار پرستار  ٣٧ مبل نشیمن  ١/١/٠٠- ٩٩/ ١/١٠   

۰۱/۱۰/۹۹ موسسه داوری  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ روبروی مؤسسه نور فلکه آبی  *٣٨ مبل نشیمن  ١/١/٠٠- ٩٩/ ١/١٠   

۰۱/۰۷/۹۹ دکتر گشنیزجانی  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ن یبنز شهریور ورودی پمپ  ۱۷بلوار  *٣٩ مبل نشیمن  ١/١/٠٠- ٩٩/ ١/١٠   

۰۳/۰۷/۹۹ رستوران نیک شان  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ن یبنز شهریور خروجی پمپ  ۱۷بلوار  *٤٠   

۰۱/۰۷/۹۹ قهوه کینو  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ شهریور  ١٧میدان انقالب ابتدای بلوار  *٤١   

مبل نشیمن  ١/١/٠٠- ٩٩/ ١/١٠ ۰۱/۱۰/۹۹ موسسه داوری  ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ میدان انقالب ابتدای بلوار حافظ * ٤٢  

۰۱/۰۷/۹۹ قهوه کینو  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ و حافظ رینصسرا تقاطع خواجه چهارراه دانش  ٤٣   

۰۳/۰۷/۹۹ رستوران نیک شان  ١٠,٠٠٠٬٠٠٠ بازار (تقاطع خیابان ولی عصر و ملت) چهارراه  ٤٤   

۲۴/۰۵/۹۹ هایپر سورن  ٨٬٥٠٠٬٠٠٠ کلینیک بهار چهارراه دامپزشکی روبروی  ٤٥ ۱/۱۰/۹۹موسسه داوری تا    

   * قابل اکران ۹,٠٠٠٬٠٠٠ چهارراه امیرکبیر بلوار عشایر  ٤٦

۰۳/۰۷/۹۹ رستوران نیک شان  ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ اداره دامپزشکی چهارراه دامپزشکی روبروی  ٤٧   

٢۱/۰۶/۹۹ سرای آموزش ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ چهارراه دامپزشکی روبروی ویروس رایانه ٤٨   

   قابل اکران  ۹,٠٠٠٬٠٠٠ امام علی کلینیک بلوار شریعتی روبروی  ٤٩
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۹۹/ ۰۱/۰۶ دکتر گشنیزجانی  ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ (اداره مالیات)  بلوار شریعتی روبروی کلینیک امام علی ٥٠ مبل دارکوب  ١/١٢/٩٩- ٩٩/ ١/١٠   

١٠/٠٩/٩٩ آموزشگاه امام حسین  ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ روبروی شیرینی آپادانابلوار حافظ شمالی   ٥١   

۰۳/۰۷/۹۹ بیمه دانا ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ بلوار حافظ شمالی  روبروی بیمه دانا  ٥٢   

٠٣/٠٧/٩٩ بیمه دانا ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ چهارراه سعدی و بلوار حافظ  ٥٣   

۰۳/۰۷/۹۹ رستوران نیک شان  ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ بلوار حافظ شمالی تقاطع مولوی روبروی بیمه ایران  ٥٤   

٢۱/۰۶/۹۹ سرای آموزش ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ بلوار حافظ شمالی تقاطع مولوی  ٥٥   

٢۱/۰۶/۹۹ سرای آموزش ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ بلوار حافظ شمالی ابتدای بلوار پرستار  ٥٦   

٢۱/۰۶/۹۹ سرای آموزش ٩٬٠٠٠٬٠٠٠ دهکردی  اهللات یچهارراه باهنر از سمت میدان آ  *٥٧   

   قابل اکران  ٨٬٠٠٠٬٠٠٠ رستوران عمارت فیروزه چهارراه اداره برق روبروی  *٥٨

   *قابل اکران ۹,٠٠٠٬٠٠٠ میدان انقالب ابتدای بلوار حافظ جنوبی  *٥٩

   *قابل اکران ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ میدان معلم ابتدای بلوار آزادی (دید از دوطرف)  ٦٠

 

 
 : توضیحات

 
  باشند. صورت دوطرفه می متر بوده و به   ۲*۱اندازه کلیه استندهای شهری 
  باشد.مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سایر کسورات قانونی بر عهده طرف قرارداد می  ٪٩پرداخت 
 گیرد. باشد و توسط شرکت انجام میمربوط به طراحی، چاپ و نصب بر عهده طرف قرارداد می های هزینه 
  ،هزینه آن است.  ٪٣٠ساعت با تماس تلفنی و بیشتر از آن، عقد قرارداد و پرداخت   ٢٤شرط رزرو فضای تبلیغاتی 
  اپ شوند.سانت چ ١١٠سانت طراحی و  ١٠٦دار چوب کشی شده هستند و باید در عرض کدهای ستاره 
  به مبلغ اجاره افزوده می گردد.  ٪٣٠این قیمت برای مشتریان شهرکرد می باشد و برای مشتریان کشوری 
  است  ٪٤٠حداکثر میزان تخفیف . 
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 زمان اجارهتخفیف مدت

 زمان اجاره مدت ماه ١ ماه ٢ ماه ٥ -٣ ماه  ١١ -٦ ماه ١٢

 تخفیفمیزان  ٪ ٠ ٪ ٥ ٪ ١٠ ٪١٥ ٪ ٢٠

 تخفیف تعداد استند

 تعداد استند  عدد   ٤-١ عدد  ١٠ -٥ عدد  ٢٠-١١ عدد  ٤٠-٢١ عدد ٦٠-٤١

 تخفیف  میزان  ٪ ٠ ٪ ٥ ٪ ١٠ ٪١٥ ٪ ٢٠

درصد تخفیف پرداخت نقدی نحوه پرداخت و   

ماه ١٢ ماه  ١١ -٦  ماه ٥ -٣  ماه ٢  ماه ١   مدت قرارداد  

عدد  ١١درصد نقدی و ٣٠

 چک به فاصله یک ماه 
عدد   ١١تا  درصد نقدی و٣٠

 چک به فاصله یک ماه 

عدد   ٥تا درصد نقدی و ٣٠

 چک به فاصله یک ماه 

عدد   ٢درصد نقدی و ٣٠

 چک به فاصله یک ماه 

صورت  به 

 نقدی 
 نحوه پرداخت 

٠٢ ٪  ١٥٪  ١٠ ٪  ٥ ٪  ٠ ٪  
تخفیف  میزان 

 پرداخت نقدی 

 تخفیف ویژه اجاره استندهای شهری


