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ساماندهي تبليغات محيطي و شهري در تهران
1

  

   ضرورت و اهداف :1 ماده
هاي اسالمي، تاريخي و هويت ملي  به منظور صيانت و پاسداري از ارزش

ن به عنوان مركز نظام مقدس جمهوري و ساماندهي منظر و سيماي شهر تهرا
اسالمي ايران و همچنين حفظ حقوق شهروندي مردم شريف تهران، شهرداري 
تهران به عنوان تنها مرجع قانوني صدور مجوز نصب و بهره برداري از 
ابزارهاي تبليغاتي در سطح شهر تهران، وفق قوانين و مقررات موضوعه موظف 

طح شهر تهران را هدايت و كنترل نمايد و است هر نوع فعاليت محيطي در س
كليه امور تبليغات محيطي و شهري شامل ايجاد بسترهاي الزم براي رشد 
منطقي صنعت تبليغات محيطي و همچنين تمهيد امكانات و نظام نظارت بر 

هاي تبليغات محيطي در محدوده شهر تهران و  نحوه بهره برداري از رسانه
  . هي نمايدحريم قانوني آن را ساماند

   تعاريف :2 ماده
هاي ذيل در اين  با استناد به قوانين و مقررات موضوعه تعاريف به شرح بند

  :باشد يم مورد نظر همصوب
عبارت است از ارائه و نمايش و ابالغ هر نوع پيام :  تبليغات محيطي)الف

اف با اهد) هـاي تبليغات محيطي رسانه( با استفاده از ابزارهاي گوناگون بصري

  

تن مصوبه از سوي فرمانداري تهران مورد اعتراض واقع شده ودر اين خصوص اصالحيه               م -1
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  .صادر شده است
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  . صادر شده است7/6/1385
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 .صادر شده است
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بازرگاني، فرهنگي و اجتماعي كه توسط پيام دهنده در فضاهاي عمومي شهر 
  .گيرد در معرض ديد مخاطبان وگيرندگان پيام قرار مي

م از ـزار اعـعبارت است از هر نوع وسيله و اب:  رسانه تبليغات محيطي)ب
 پالكارد، برزنت، نمايشگرهاي الكترونيكي، ديجيتالي) بيلبورد(تابلوهاي شهري 

ي، ماكت حجمي، بالن، برچسب و امثال اينها كه به منظور انتقال پيام در زرو لي
  .گيرد فضاي شهري مورد استفاده و بهره برداري قرار مي

عبارت است از هر نوع مكان و محلي كه :  فضاي تبليغات محيطي شهر)ج
 به هر شكل ممكن شرايط الزم و مناسب را براي استقرار و بهره برداري رسانه
محيطي داشته باشد، به نحوي كه امكان رساندن پيام به مخاطبان با استفاده از 

هاي عمومي  اين فضاها شامل كليه مكان. رسانه محيطي در آن مكان ميسر باشد
ها، بدنه  شهر، فضاهاي تاريخي، كف و حاشيه مسيرهاي پياده و سواره رو، پل

بام و   ي و سايط نقليه عمومي،ها و جداره بيروني و درون ايستگاه مبلمان شهري،
نماي بناهاي ساخته شده و يا در حال ساخت اعم از خصوصي يا عمومي، 

  .باشد ها و امثالهم مي اشجار و فضاي سبز، كوه  آسمان شهر،
    دستگاه مجري:3 ماده

سياست گذاري،  بنا بر ضرورت ايجاد هماهنگي و وحدت رويه و تمركز
صوص مديريت و نظارت بر سامانه تصميم سازي و تصميم گيري در خ

تبليغات محيطي درشهر تهران با اهداف حفظ زيبايي و نشاط در سيماي شهر، 
 توزيع  هاي ارتقاء فرهنگ شهري، جلوگيري از اغتشاشات بصري، ايجاد زمينه

عادالنه امتيازات عمومي و منطقي نمودن درآمدهاي شهرداري از محل 
ي تبليغاتي و در اجراي ماده هشتاد و بهره برداري از فضاها واگذاري حق
 سازمان زيباسازي شهرداري تهران به نيابت از  ها، شهرداري چهارم قانون

شهرداري تهران به عنوان متولي اصلي و دستگاه اجرايي مسئول جهت اعمال 
مديريت و نظارت بر تبليغات محيطي و شهري از منظر مبلمان شهري و زيبا 

ن و مقررات موضوعه و همچنين مفاد اين مصوبه شناختي در چارچوب قواني
مورد واگذاري امتياز بهره برداري از فضاهاي تبليغي شهر  شود تا در تعيين مي

اعم از عرصه و اعيان به صورت جزيي يا كلي و بـراي مدت معين به اشخاص 
صالحيت و شرايط در قبال اخذ سهم درآمد سازمان  حقيقي و حقوقـي واجد

  .اقدام نمايد
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هاي تابعه شهرداري تهران موظفند  ها و شركت سازمان  كليه واحدها، :تبصره
هاي  هاي تبليغاتي و همچنين رسانه از تاريخ ابالغ اين مصوبه كليه فعاليت

محيطي و شهري در اختيار خود را وفق مفاد اين مصوبه و با اخذ مجوز از 
هاي  نامه ينيل و آچارچوب دستورالعم سازمان زيباسازي شهرداري تهران و در

  .اجرايي مربوط اقدام و هماهنگ نمايند
  چگونگي واگذاري فضاهاي محيطي و تبليغاتي شهر :4ماده 

سازمان زيباسازي شهرداري تهران به نيابت از شهرداري تهران موظف 
است ضمن تمهيد شرايط و زمينه براي رقابت آزاد و سالم بين افراد حقيقي و 

زمينه تبليغات محيطي و شهري و توزيع عادالنه حقوقي واجد صالحيت در 
هاي  نامه امتيازات عمومي بين آنان و با رعايت قوانين و مقررات و آيين

بهره برداري از فضاهاي تبليغاتي  به واگذاري امتياز معامالتي سازمان نسبت
شهري از طريق برگزاري مزايده و با هدف تأمين منابع مالي با رعايت صرفه و 

  .هرداري تهران اقدام نمايدصالح ش
 امتياز بهره برداري از فضاهاي تبليغاتي محيط شهر صرفاً با محدودة :تبصره

زماني مشخص و بر اساس ضوابـط و قرارداد منعقده قابل واگذاري است و 
پس از انقضاء مدت قرارداد هيچ گونه حقوقي اعم از حقوق كسب و پيشـه و 

ها به اشخاص حقيقي  اي محيطي و غير از اين يا مالكيت معنوي ابزارهاي رسانه
و حقوقي طرف قرارداد تعلق نخواهد گرفت و سازمان زيباسازي موظف است 

اي اقدام نموده و  هاي رسانه به هنگام عقد قرارداد نسبت به تعيين قيمت پيكره
هاي مذكور، هزينه ايجاد آنها را از طريق  همچنين جهت احراز مالكيت پيكره

ت مالي طرف قرارداد و يا به صورت نقدي و با رعايت صرفه و كسر تعهدا
  .صالح شهرداري پرداخت و مراتب را در دفاتر مربوط ثبت نمايد

 گذاري و تعيين ارزش واگذاري امتياز حق  چگونگي ارزش:5 ماده
  برداري از فضاي تبليغ شهري بهره

حقوق به منظور نظارت بر بهاي خدمات تبليغات محيطي و شهري و حفظ 
هاي حمايت از كاالهاي توليد داخل و  مصرف كنندگان و اعمال سياست

محصوالت فرهنگي و هنري حداقل سهم سازمان زيباسازي از درآمد ناخالص 
خدمات تبليغي توسط كارگزار معادل سي و پنج درصد تعرفه فروش خدمات 

ود، ش مي اي تعيين  رسـانهرازتوسط وي بر مبناي موقعيت و ارزش مكاني اب
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همچنين حداقل ميزان درآمد سازمان نبايد از قيمت پايه مزايده كه توسط 
  . شود كمتر باشد سازمان تعيين مي

 مبناي تعيين سهم درآمد سازمان، تعرفه ساليانه فروش خدمات :1تبصره 
هاي قرارداد به طور جداگانه  يـك از طرف تبليغات محيطي است كه توسط هر

اين . رسد أييد سازمان زيباسازي شهـرداري تهران ميتهيه و تنظيم شده و به ت
تعرفه به عنوان سقف درآمد كارگزاران تلقي شده و بر همين اساس ضرورت 

دمات خود را به ـخه از قراردادهاي فروش خـهاي قرارداد يك نس دارد طرف
در اختيار سازمان زيباسازي قرار   )خدمات صـاحب كاال و(اشخاص ثالث 

  . دهند
  جهت حمايت از كاالهاي فرهنگي، هنري و توليدات داخلي:2 تبصره

هاي موضوع تبصره يكم اين ماده منظور   مناسب در تعرفهتخفيفاتبايد  مي
  .شود

   نحوه اعمال نظارت:6 ماده
هاي تبليغاتي، بازرگاني، فرهنگي، هنري  به منظور كنترل محتوا و شكل پيام

ليغاتي كشور شورايي تحت عنوان و اجتماعي در چارچوب قوانين و مقررات تب
متشكل از يك نفر از اعضاي شوراي » شوراي نظارت بر تبليغات محيطي«

اسالمي شهر تهران، نماينده سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران، نماينده 
سازمان تبليغات اسالمي، نماينده اداره كل فـرهنگ و ارشاد اسالمي استان 

عامل سازمان زيباسازي شهرداري تهران   و مديرتهران به معرفي مديركل استان
هاي تبليغاتي را  اين شورا موظف است محتوا و شكل پيام. شود تشكيل مي
ان و اجرا مورد بررسي و تصويب قرارداده و بر حسن اجراي آنها رپيش از اك

الهايي اهاي تبليغاتي ك نظارت نمايد، شوراي مزبور موظف است صرفاً به آگهي
ه داراي مجوزهاي قانوني الزم براي توليد آن كاال در داخل و يا مجوز دهد ك

  .ورود قانوني آن بـه كشور از مراجع ذيـصالح باشند
هاي تبليغاتي و پس  هاي قرارداد پيش از اكران و اجراي آگهي  طرف:1تبصره 

ملزم به ) وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي(از كسب نظر موافق مراجع ذيربط 
 و كتبي از شوراي نظارت بر تبليغات محيطي سازمان اخذ مجوز رسمي

  .باشند زيباسازي مي
هاي قرارداد ملزم به اكران و اجراي پانزده درصد از ظرفيت  طرف: 2تبصره 

هاي فرهنگي، هنري،  هاي محيطي در اختيار براي آگهي  رسانهاسمي ساليانه
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ا توسط ه محتواي اين آگهي. باشند هاي شهروندي مي اجتماعي و آموزش
سازمان زيباسازي شهرداري تهران تهيه و پس از تصويب در شوراي نظارت بر 

  . هاي قرارداد ابالغ خواهد شد تبليغات محيطي در طول مدت قرارداد به طرف
موظف است از تاريخ ابالغ ) سازمان زيباسازي(  شهرداري تهران:7 ماده

هماهنگي و تعامل با اين مصوبه و حداكثر ظرف مدت پانزده روز با همكاري، 
هاي شهرداري تهران به ويژه شهرسازي و معماري، حمل و نقل و  ديگر حوزه

هاي اجرايي ذيربط و   اجتماعي و ديگر نهادها و دستگاه ترافيك، فرهنگي،
هاي  مرتبط با تبليغات محيط شهري، نسبت به تهيه و تدوين دستورالعمل

رعايت و لحاظ بندهاي به شرح مفاد اين مصوبه با  اجرايي الزم جهت اجراي
هاي  ذيل اقدام وجهت تصويب به كميسيون تلفيق متشكل از رؤساي كميسيون

  :سه گانه و اصلي شورا ارائه نمايد
آوري، خالقيت و   تعيين ضوابط تشويقي به منظور حمايت از فن)الف

  .هاي جديد در شهر ابتكار در صنعت تبليغات محيطي و ايجاد ظرفيت
هاي كمي الزم به منظور ايجاد توازن منطقي در نحوه  نصاب تعيين حد)ب

  .واگذاري سطح قـابل بهره برداري فضاهاي تبليغي و محيطي براي كارگزاران
هاي تشويقي به منظور معرفي كاالهاي توليد داخل از   تعيين سياست)ج

هاي فروش  طريق اعمال تخفيف در تعرفه و ايجاد شرايط حمايتي در تعرفه
  .بليغاتي اين نوع كاالهاخدمات ت

 تعيين سهم مشخصي از فضاي تبليغات محيطي شهر تهران به امر اطالع )د
هاي فرهنگي، اجتماعي عام المنفعه و چگونگي  پيام آموزش و ارائه رساني،

  .اجراي آن
ها اعم از چگونگي استفاده از  عيين ضوابط مربوط به محتواي پيامت) هـ

بارات متن در چارچوب قوانين و مقررات عمومي ها، شعارها، ع و رنگ تصاوير
  .كشور
 تدوين دقيق آئين نامه مزايده واگذاري فضاهاي تبليغات محيطي به )و

نامه مالي و معامالتي  ينيبراساس آ) اشخاص حقيقي و حقوقي(كارگزاران 
  .شهرداري تهران و قوانين و مقررات موضوعه

  . ساير موارد اجرايي عند الزوم)ز




