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گسرتش مـالکیت رسـانه،
راهبـردی بـرای رسویس بهتــر

ایـام نقشـینه یـک آژانـس متـام خدمـت تبلیغاتـی اسـت. فراهـم کـردن مجموعـه کاملـی از رسویس های 

 ارتباطـی جهـت ارائـه بـه صاحبـان کاال و خدمـات، دسـتور کار مـا در طـول ۱۷ سـال تـاش بـوده اسـت.

بـه مـرور زمـان اما فعالیت رسـانه ای و سـهولت در پیشـنهاد بسـته های کامل رسـانه ای به مشـریان جنبه 

اسـراتژیک و حیاتـی پیـدا کـرده اسـت. تـا اینکـه امـروز ایامنقشـینه نـه تنهـا یـک آژانـش متـام خدمـت 

تبلیغاتـی بلکـه در کنـار آن بـه عنـوان یک رسـانه دار بـزرگ )Media Owner( شـناخته شـود.

واقعیـت ایـن اسـت که رسـانه، حلقه نهایی ارتباط اسـت و نتیجـه یک فعالیت ارتباطـی عمیقا به موفقیت 

رسـانه ای بسـتگی دارد. تکـر روز بـه روز ابزارهای رسـانه ای، تغییر رسیع فرهنگ رسـانه ای مـردم، و رقابت 

روزافـزون صاحبـان کاال و خدمـات در میـدان اقتصادی پیچیده ای که عوامل غیرقابـل پیش بینی آن را تحت 

تاثیـر قـرار داده و کنـرل زمان شـاخصه مهمی در رشـد و بقای آنان شـده اسـت،  اهمیت مالکیت رسـانه و 

قـدرت خریـد و تاجیـر رسـانه ها را ایـن روزها به مراتب بیشـر از پیش کرده اسـت. 

ایـن تـوان، کـه صاحـب یـک نـام تجـاری بتوانـد پیام خـود را درسـت در زمـان مورد نیـاز به تعداد بیشـر 

و بهینـه تـری از مـردم برسـاند، چیـزی اسـت کـه تنهـا بـا داشـن سـبد کامـل و قدرمتنـدی از رسـانه میرس 

میشـود. این هامن راهربدی اسـت که ما را ناچار به گسـرش توان و فضای رسـانه ای مان در ایامنقشـینه 

کـرده اسـت. مالکیـت گسـرده رسـانه های محیطـی از یک سـو قـدرت انتخاب مشـری در انتخاب رسـانه 

متناسـب پیامـش را بـاال مـی بـرد و از سـویی، قدرت چانه زنـی و توان خریـد را برای ایامنقشـینه افزایش 

مـی دهـد تـا رسـانه هایـی که در سـبد خود نـدارد را بـه بهریـن قیمت برای مشـریانش فراهـم کند.

بـا توجـه بـه این راهربد، ایامنقشـینه امروز سـبد بسـیار بزرگی از رسـانه های محیطـی را در مالکیت خود 

و بـه تعبیـر بهر در خدمت مشـرتیان و همکاران دارد.

رسانه محیــطی،
اثربخش تــر و کــاراتر

ایـن واقعیـت کـه زندگـی در شـهرهای بـزرگ، زندگـی در عبـور و مـرور اسـت و شـهروندان زمـان زیادی 

را در خیابان هـا و فضاهـای شـهری رصف می کننـد، ایـن واقعیـت کـه ترافیـک شـهری پدیـده ایسـت کـه 

جـزوی از زندگـی شـهروندان اسـت، اگـر چـه یـک تهدیـد بـرای آسـایش عمومـی اسـت ولـی از سـویی 

فرصتـی ارتباطـی بـرای کسـانی اسـت کـه مـی خواهنـد پیـام خـود را در دامنـه گسـرده ای از مخاطبـان  

پوشـش دهنـد. تبلیغـات محیطـی بـا توجـه بـه سـبک زندگـی امـروز سـهم بیشـری از توجه مخاطبـان را 

نسـبت بـه سـایر رسـانه هـای فراگیـر بـه خـود اختصـاص داده اسـت. از همین روسـت که بیـش از نیمی 

از بودجـه هـای تبلیغاتـی بـه سـمت تبلیغـات محیطـی مـی رود. 

 Effectiveness( دلیـل رشـد بودجـه تبلیغات محیطی هم در حقیقت چیزی جز کارایی و اثربخشـی

Efficiency &( نیسـت. رسـانه هـای محیطـی تعـداد بیشـری از مخاطبـان را پوشـش مـی دهنـد و 

بـاال بـودن تعـداد بیننـده یـک پیـام هزینـه رویـت در واحـد بیننـده )CPT( را کاهـش مـی دهـد. 

یعنـی در مجمـوع هزینـه هـر واحـد انتقـال پیـام، کاهـش پیـدا می کنـد. ازسـوی دیگـر عنـر تکـرار 

)Frequency( در تبلیغـات محیطـی و رویـت مکـرر پیـام بصـورت روزانـه توسـط مخاطبـان، وزن 

یـک کمپیـن جامـع تبلیغاتـی )GRPS( را افزایـش می دهـد.

کارایـی و اثربخشـی بـاال و هزینـه واحـد رویـت پاییـن، رسـانه محیطـی را بـه یـک رسـانه ایـده آل و 

بی رقیـب بـرای نـام آوری و جایـگاه سـازی )Branding, Positioning( تبدیـل کـرده اسـت، و همینطور  

بخـش عمـده ای از وزن یـک کمپیـن اطـالع رسـان و یـک حملـه تبلیغاتـی )Promotion( را بـه خـود 

اختصـاص داده اسـت.

ایامنقشینه امروز 

سبد بسیار بزرگی از 

رسانه های محیطی را 

در مالکیت خود 

و به تعبیر بهرت 

در خدمت مشرتیان و 

همکاران دارد.

رسانه های محیطی 

نسبت به دیگر 

رسانه های فراگیر

تعداد بیشرتی از 

مخاطبان را پوشش 

می دهند و باال بودن 

تعداد بیننده یک پیام 

هزینه رویت در واحد 

)CPT( بیننده

 را کاهش می دهد. 
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فـروش رسانه هدف نیست،
وسیـله است

نـگاه راهـربدی ایامنقشـینه بـه جایـگاه رسـانه هـای محیطـی، مـا را از رسـالت جامعـی کـه در قبـال 

مشـریامنان داریـم غافـل منـی کنـد. بـاور مـا این اسـت کـه فـروش رسـانه در ایامنقشـینه هدف نیسـت، 

وسـیله ای بـرای تکمیـل رسویـس و امـکان پاسـخگویی جامع و حداکری اسـت. تنها در این صورت اسـت 

کـه مـی توانیـم بودجـه مشـریامنان را بصـورت بهینـه کنـرل و از هـدر رفـن بودجـه جلوگیری کنیـم. این 

نـگاه، مـا را در کنـار سـایر رشکـت هـای همـکار قـرار مـی دهـد و نـه در مقابـل آنها. 

از ایـن روسـت کـه در ایامنقشـینه بیشـرین حجـم تعامـل بـا سـایر صاحبـان رسـانه صـورت می گیـرد. از 

یـک سـو بهرتیـن خریـدار رسـانه محیطی برای مشـریامنان هسـتیم و از سـویی بهرتین فروشـنده رسـانه 

محیطـی بـه رشکـت هـای همکار. 

بـازی در بـازار رسـانه نیازمنـد قواعـد تعاملـی و نـگاه برد-بـرد اسـت کـه ایامنقشـینه همـواره آن را بـه 

عنـوان قاعـده بـازی رعایـت مـی کنـد.

شناسنامـه ای که
پیــش روی شامست 

و  تابلوهـا  تریـن  مرغـوب  از  ای  عمـده  بخـش  شناسـنامه  شامسـت،  روی  پیـش  کـه  ای  کتابچـه 

تابلوپل هـای شـهر تهـران اسـت. خیابـان هـای پرترافیـک تهـران، از کامرانیـه تـا رشیعتـی و میرداماد 

و آفریقـا و خیابـان هـای مرکـز شـهر تـا بـازار بـزرگ تهـران، و اتوبان هـای  پرتـردد شـهر از رشق تـا 

غـرِب همـت، رسـالت، حکیـم، نیایـش، و از شـامل تـا جنوِب مـدرس، چمران، کردسـتان، یـادگار امام، 

شـیخ فصـل الـه، سـتاری و نـواب و مناطـق رشق و غـرب تهـران از افرسیـه تـا شـهرک غـرب، گسـره 

ای از ۱۰ هـزار مـر مربـع رسـانه محیطـی اسـت، کـه قـدرت انتخـاب شـام بـرای ایجاد یـک هیاهوی 

تبلیغاتـی و طنیـن انداخـن پیامتـان در شـهر را بسـیار بـاال مـی بـرد. بـه ایـن مجموعـه کامـل، اضافه 

کنیـد ردیـف تابلوهـای بـزرگ اتوبـان تهـران کـرج و شـاهراه عبوری مسـافران فـرودگاه امـام خمینی 

پیـش روسـت در  بـه گـواه مسـتنداتی کـه در صفحـات  ایـن مجموعـه  تهـران قـم.   اتوبـان  را در 

مالکیـت ایامنقشـینه و رشکـت هـای اقـامری رسـانه ای آن اسـت کـه دسـت اول بـودن خریـد رسـانه 

را بـرای مشـریان تضمیـن مـی کنـد.

در صفحـات پایانـی، شناسـنامه متـام ملپ پسـت های تهـران، این رسـانه پرتکـرار و کارآمد محیطی تهـران، که 

مالکیـت آن در اختیـار رشکـت رسـانه ابزار می باشـد را به شـام معرفـی و ارائه کرده ایم. رسـانه ای کـه در کنار 

تابلوهـای بـزرگ شـهر، فضـای خالـی دامنـه منایش شـام را پـر می کند تا هیـچ نقطـه ای از شـهر و مردمش را 

جـا نگذاشـته باشـید. خـرب خـوب اینکـه بـه زودی و در ویرایش هـای بعدی این شناسـنامه منتظر رسـانه های 

مـرتو تهـران و تابلوهـای فـرودگاه های رسارس کشـور باشـید. همه چیز برای شـنیدن نام و پیام شـام در تهران 

مهیاست. بزرگ 
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ما منتظریم
همکاران ما در بخش رسانه، 

آماده اند تا نیازهای شام 

را بشنوند و با طراحی 

یک برنامه رسانه ای بر 

اساس دقیق ترین روش های 

برنامه ریزی و روزآمدترین 

نرم افزارها، نقشه کاملی از 

حضور شام در رسانه های 

محیطی تهران را در 

اختیارتان قرار دهند.

واحد امور مشرتیــان ما منتظر 

متاس و تنظیم قرار ماقات با 

شامست:  ۴۵ ۵۰۰ ۲۲۰

از یک سو

بهرتین خریدار

 رسانه محیطی 

برای مشرتیامنان 

هستیم 

و از سویی 

بهرتین فروشنده

رسانه محیطی

 به رشکت های همکار 
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ابالغیه مجوز تبلیغات محیطی

ابالغیه مجموعه ۹ و ۱۲ ابالغیه وزارت راهـ  سازه های تهران کرج

ابالغیه مجوز تبلیغات محیطی

ابالغیه تابلوهای شهر تهران ابالغیه مجموعه ۶ و ۴
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گواهی رتبه بندی ابالغیه بیلبوردهای مجموعه ۲۱

گواهی رتبه بندی گواهی رتبه بندی

گواهی رتبه بندی ابالغیه وزارت راهـ  سازه های تهران قم

گواهی رتبه بندی گواهی رتبه بندی
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رسالت
هنگام
حکیم

31M6بزرگراه حکیم، غرب به شرق، ورودی
شیخ فضل اله )تابلو هفتم(

8.0016.00128۷۹0,000,000تابلو

32F7بزرگراه حکیم، غرب به شرق، 300 متر مانده به
ورودی شیخ فضل اله نوري)تابلو پنجم(

4.0012.00484۹0,000,000تابلو

33E2 بزرگراه حکیم، شرق به غرب، پیشانی پل عابر
ابتدای بلوار اباذر

3.0020.0060۵۹0,000,000پل سواره

34F84.0012.00483۹0,000,000تابلوبزرگراه حکیم، شرق به غرب، جنب پل کارگر

3۵F34 بزرگراه رسالت، شرق به غرب، پیشانی اولین پل عابر
بعد از سیدخندان

3.۵02۵.008۷.۵680,000,000پل عابر

 

یادگار 
امام 

نیایش

12E203.۵01۷.10۵۹.8۵۵۹0,000,000پل سوارهبزرگراه نیایش، غرب به شرق، پیشانی پل سعادت آباد

13E214.001۵.0060۵۹0,000,000پل سوارهبزرگراه نیایش، شرق به غرب، پیشانی پل سعادت آباد

14F483.8016.0060.8۵۹0,000,000پل سوارهبزرگراه نیایش، شرق به غرب، پیشانی پل سئول

1۵M13 بزرگراه یادگار امام، جنوب به شمال، 400 متر باالتر از
خروجی شهرک غرب

۵.6013.۵0۷۵.6۵80,000,000تابلو

16F22۵.6013.۵0۷۵.6۵40,000,000تابلوبزرگراه یادگار امام، شمال به جنوب، بعد از فرحزاد

1۷F33 بزرگراه یادگار امام، شمال به جنوب، پیشانی پل عابر
باالتر از نیایش

3.0020.0060۵40,000,000پل عابر

18M17 بزرگراه یادگار امام، شمال به جنوب، بعد از پل
مرزداران نرسیده به  بزرگراه همت

3.0020.0060۵40,000,000پل عابر

مدرس

20F144.۵0۷.0031.۵۷20,000,000تابلوبزرگراه مدرس، جنوب به شمال، باالتر از صدر

21M9 بزرگراه مدرس، جنوب به شمال، نرسیده به پارک
وی، ورودی خیابان فرشته

4.۵06.202۷.۹620,000,000تابلو

22F164.008.0032620,000,000تابلوبزرگراه مدرس، جنوب به شمال، بعد از پل مطهري

23M10 بزرگراه مدرس، جنوب به شمال، 200 متر مانده به
خروجي رسالت

4.00۹.0036۷20,000,000تابلو

24F15 بزرگراه مدرس، شمال به جنوب، ورودي به بزرگراه
همت شرق

4.00۹.0036۷20,000,000تابلو

2۵E5 بزرگراه مدرس، شمال به جنوب، پیشانی پل خیابان
شهید بهشتی

4.0016.۵066۹۹0,000,000پل سواره

26E6 بزرگراه مدرس، جنوب به شمال، پیشانی پل خیابان
شهید بهشتی

4.0023.00۹21,3۹0,000,000پل سواره

2۷E7 بزرگراه مدرس، شمال به جنوب، پیشانی پل بزرگراه
رسالت )دو وجه(

1,440,000,000)60(4.001۵.002پل سواره

28E8 بزرگراه مدرس، جنوب به شمال، پیشانی پل بزرگراه
رسالت

2.۹013.۵03۹.1۵8۷0,000,000پل سواره

2۹M22 بزرگراه مدرس، شمال به جنوب، پیشانی پل عابر
تقاطع بیهقی

3.0016.۵04۹.۵8۷0,000,000پل عابر

30M23 بزرگراه مدرس، جنوب به شمال، پیشانی پل عابر
تقاطع بیهقی

3.0016.2048.68۹0,000,000پل عابر

مسیر        ردیف       کد         نشانی                                                                                       نوع سازه          ارتفاع       عرض              متراژ               تعرفه ماهانه)ریال(مسیر        ردیف       کد         نشانی                                                                                       نوع سازه          ارتفاع       عرض              متراژ               تعرفه ماهانه)ریال(

همت

2M11 بزرگراه همت، شرق به غرب، نرسیده به ورودي
شهرک غرب

۷.101۷.10121.411,800,000,000تابلو

3F19۵.001۵.00۷۵1,180,000,000تابلوبزرگراه همت، غرب به شرق، خروجی چمران جنوب

4E143.0016.0048۹۹0,000,000پل سوارهبزرگراه همت، شرق به غرب، پیشانی پل توانیر

۵E153.0016.0048۹۹0,000,000پل سوارهبزرگراه همت، غرب به شرق، پیشانی پل توانیر

6E16 بزرگراه همت، شرق به غرب، پیشانی پل عابر جنب
شیراز جنوبی 

3.001۵.004۵۹۹0,000,000پل عابر

۷E17 بزرگراه همت، غرب به شرق، پیشانی پل عابر جنب
شیراز جنوبی 

3.0013.۵040.۵۹۹0,000,000پل عابر

8F444.0020.00801,180,000,000پل سوارهبزرگراه همت، شرق به غرب، پیشانی پل حقانی

۹F453.0018.00۵4۹۹0,000,000پل سوارهبزرگراه همت، غرب به شرق پیشانی پل حقانی

10F423.0020.0060۹۹0,000,000پل سوارهبزرگراه همت، شرق به غرب، پیشانی پل شیخ بهایی

11F433.0018.10۵4.3۹۹0,000,000پل سوارهبزرگراه همت، غرب به شرق، پیشانی پل شیخ بهایی
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شریعتی

۵8M283.0020.0060640,000,000پل سوارهخیابان شریعتی، شمال به جنوب، پیشانی پل صدر

۵۹M294.0020.0080۷80,000,000پل سوارهخیابان شریعتی، جنوب به شمال، پیشانی پل صدر

60E13 خیابان شریعتی، جنوب به شمال، پیشانی پل
سیدخندان

3.0020.۵061.۵880,000,000پل عابر

رسالت
هنگام
حکیم

36F35 بزرگراه رسالت، غرب به شرق، پیشانی اولین پل
عابر بعد از سیدخندان

3.۵02۵.008۷.۵880,000,000پل عابر

3۷F9 بزرگراه رسالت، شرق به غرب، خروجی صیاد
شیرازی جنوب

4.00۹.0036480,000,000تابلو

38M18 بزرگراه رسالت، شرق به غرب، پیشانی پل عابر روبروی
خیابان اثنی عشری

3.0013.8041.4۵۹0,000,000پل عابر

3۹M19 بزرگراه رسالت، غرب به شرق، پیشانی پل عابر روبروی
خیابان اثنی عشری

3.0018.00۵4620,000,000پل عابر

40F362.402۹.۷0۷1.28420,000,000پل عابرخیابان هنگام روبروی درب اصلی پارک لویزان

حقانی 
آفریقا  

میرداماد

41F392.۹010.002۹380,000,000پل سوارهخیابان آفریقا، شمال به جنوب، پیشانی پل میرداماد

42F403.0016.0048480,000,000پل سوارهخیابان آفریقا، جنوب به شمال، پیشانی پل میرداماد

43M23.00۵.001۵220,000,000تابلوبزرگراه آفریقا، شمال به جنوب، نبش خیابان رحیمي

44E10 بزرگراه حقانی، شرق به غرب، پیشانی پل عابر
روبروی ساختمان روزنامه اطالعات

3.0018.00۵4۵60,000,000پل عابر

4۵E11 بزرگراه حقانی، غرب به شرق، پیشانی پل عابر
روبروی ساختمان روزنامه اطالعات

3.0018.00۵4460,000,000پل عابر

46M24 میدان آرژانتین، ابتدای خیابان آفریقا، شمال به
جنوب، پیشانی پل عابر جنب پارکینگ بیهقی

3.001۵.004۵380,000,000پل عابر

4۷M25 میدان آرژانتین، ابتدای خیابان آفریقا، جنوب به
شمال، پیشانی پل عابر جنب پارکینگ بیهقی

2.401۵.0036340,000,000پل عابر

48M26 خیابان میرداماد، شرق به غرب، پیشانی پل عابر
مقابل خیابان نفت

2.۷۵8.0022280,000,000پل عابر

4۹M27 خیابان میرداماد، غرب به شرق، پیشانی پل عابر
مقابل خیابان نفت

2.۷۵8.0022280,000,000پل عابر

ولیعصر 
ونک 

مالصدرا 
کردستان

۵0E12 خیابان ولیعصر، جنوب به شمال، پیشانی پل عابر
جنب خیابان ستاری، پایین تر از ظفر

3.0016.0048۵80,000,000پل عابر

۵2F46 بزرگراه کردستان، شمال به جنوب، پیشانی پل
بزرگراه حکیم

3.0018.80۵6.44۹0,000,000پل سواره

۵3F47 بزرگراه کردستان، جنوب به شمال، پیشانی پل
بزرگراه حکیم

3.001۵.104۵.34۵0,000,000پل سواره

۵4E18 بزرگراه کردستان، شمال به جنوب، پیشانی پل عابر
بعد از رمپ ورودی به همت شرق

3.0018.00۵44۹0,000,000پل عابر

۵۵E19 بزرگراه کردستان، جنوب به شمال، پیشانی پل عابر
بعد از رمپ ورودی به همت شرق

3.0018.00۵44۹0,000,000پل عابر

۵6F21)بلومیدان ونک، باالي بام داروخانه قانون )پریزما 4.2012.20۵1.24600,000,000تا

مرکز 
شهر

61E9 خیابان مطهری، پیشانی پل عابر بعد از خیابان
الرستان نرسیده به میرزای شیرازی

3.0018.00۵4۵40,000,000پل عابر

مسیر        ردیف       کد         نشانی                                                                                       نوع سازه          ارتفاع       عرض              متراژ               تعرفه ماهانه)ریال(مسیر        ردیف       کد         نشانی                                                                                       نوع سازه          ارتفاع       عرض              متراژ               تعرفه ماهانه)ریال(
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چمران

6۹M53.80۷.4628.348۵40,000,000تابلوبزرگراه چمران، جنوب به شمال، جنب هتل استقالل

۷0M144.138.1333.۵۷۷4۹0,000,000تابلوبزرگراه چمران، شمال به جنوب، جنب هتل اوین

۷1F243.۵01۵.00۵2.۵۵80,000,000پل سوارهبزرگراه چمران، شرق به غرب، پیشانی پل یادگار

۷2M15 بزرگراه چمران، شمال به جنوب، پیشانی پل مکانیزه
گیشا

3.۵018.0063۵80,000,000پل عابر

۷3F234.001۵.0060۵80,000,000پل سوارهبزرگراه چمران، جنوب به شمال، پیشانی پل مالصدرا

۷4E32 بزرگراه چمران، شمال به جنوب، پیشانی پل عابر شمال
پل مالصدرا

3.0014.0042۵80,000,000پل عابر

شیخ 
فضل ا... 

نوری 
اشرفی 
اصفهانی

۷۵F49 بزرگراه شیخ فضل ا... ، شمال به جنوب، پیشانی پل
بزرگراه همت

3.0018.00۵4۵10,000,000پل سواره

۷6F50 بزرگراه شیخ فضل ا... ، جنوب به شمال، پیشانی پل
بزرگراه همت

3.0018.00۵4۵10,000,000پل سواره

۷۷E22 بزرگراه شیخ فضل ا... ، شمال به جنوب، پیشانی پل
بزرگراه جالل آل احمد

3.۵018.0063۵40,000,000پل سواره

۷8E23 بزرگراه اشرفی اصفهانی، شمال به جنوب، بعد از پل
بزرگراه همت روبروی مجتمع حکیم

2.۵030.00۷۵480,000,000پل عابر

۷۹E24 بزرگراه اشرفی اصفهانی، جنوب به شمال، بعد از پل
بزرگراه همت روبروی مجتمع حکیم

2.۵013.۵033.۷۵320,000,000پل عابر

آزادی
ستاری

نواب

80F29 خیابان آزادی، غرب به شرق، پیشانی پل عابر روبروی
نمایندگی سونی

3.0018.00۵4430,000,000پل عابر

81F30 خیابان آزادی، شرق به غرب، پیشانی پل زیرگذر
بزرگراه یادگار امام

3.0020.0060430,000,000پل سواره

82F31 خیابان آزادی، غرب به شرق، پیشانی پل زیرگذر
بزرگراه یادگار امام

3.0020.0060430,000,000پل سواره

83E3 بزرگراه نواب، شمال به جنوب، پیشانی پل عابر نبش
خیابان صفدری

3.۵01۷.2060.2480,000,000پل عابر

84E4 بزرگراه نواب، جنوب به شمال، پیشانی پل عابر نبش
خیابان صفدری

3.0020.0060480,000,000پل عابر

8۵M20 بزرگراه نواب، شمال به جنوب، پیشانی پل خیابان
مرتضوی

3.0018.00۵4440,000,000پل سواره

86M21 بزرگراه نواب، جنوب به شمال، پیشانی پل خیابان
مرتضوی

3.0018.00۵4440,000,000پل سواره

8۷F37 بزرگراه نواب، جنوب به شمال، پیشانی پل عابر بعد از
مسجد امام حسین

3.0018.00۵4440,000,000پل عابر

88F32  بزرگراه ستاری، جنوب به شمال، پیشانی پل بزرگراه
آیت ا... کاشانی

3.001۵.004۵440,000,000پل سواره

افسریه

۹1F51
بزرگراه آیت ا... قدوسی، شرق به غرب، بعد از 

خیابان سبالن، پیشانی پل عابر روبروی
 بیمارستان ارتش ۵04

2.4030.00۷2440,000,000پل عابر

۹2F52
بزرگراه آیت ا... قدوسی، غرب به شرق، بعد از 

خیابان سبالن، پیشانی پل عابر روبروی
 بیمارستان ارتش ۵04

2.402۹.۷0۷1.28440,000,000پل عابر

۹3F38 خیابان پیروزی، غرب به شرق، پیشانی پل عابر ابتدای
خیابان شکوفه

3.0013.003۹2۹0,000,000پل عابر

۹4E252.0020.0040320,000,000پل عابرانتهای افسریه میدان بسیج

مسیر        ردیف       کد         نشانی                                                                                       نوع سازه          ارتفاع       عرض              متراژ               تعرفه ماهانه)ریال(مسیر        ردیف       کد         نشانی                                                                                       نوع سازه          ارتفاع       عرض              متراژ               تعرفه ماهانه)ریال(

بازار

63F274.0020.00801,220,000,000پل سوارهخیابان جمهوری، غرب به شرق، پیشانی پل حافظ

64F283.0021.00638۹0,000,000پل سوارهانقالب پیشانی پل کالج

6۵F6 خیابان امیر کبیر ، سه راه امین حضور، داخل لچکي
فضاي سبز )سه وجهي(

6۹0,000,000)12(3.004.003تابلو

66E13.0011.0033330,000,000پل عابرپیشانی پل عابر سه راه امین حضور

6۷F26 خیابان شوش، شمال به جنوب، پیشانی پل عابر
ابتدای خیابان فداییان اسالم

3.0020.0060440,000,000پل عابر

68M16)3.0018.00۵4440,000,000پل عابرمیدان خراسان )مکانیزه
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صدر 
کامرانیه 

بابایی 
امام علی 

صیاد 
شیرازی

۹8M12 تقاطع خیابان کامرانیه و خیابان فرمانیه مقابل
مجتمع کوه نور )سه وجهی(

۷80,000,000)1۵(3.00۵.003تابلو

۹۹F41 زیرگذر آبشار واقع در خروجی بزرگراه صدر به سمت
کامرانیه )سواره رو(

3.0010.3030.۹4۷0,000,000پل سواره

100M84.008.0032420,000,000تابلوبزرگراه صدر، غرب به شرق، بین دستور و کاوه

101M73.00۵.001۵2۹0,000,000تابلوبزرگراه صدر، غرب به شرق، 200 متر جلوتر از کاوه

102E31 بزرگراه صدر، غرب به شرق، پیشانی پل عابر جنب
مسجد کربال

3.6016.60۵۹.۷6۵80,000,000پل عابر

103E30 بزرگراه صدر، غرب به شرق، پیشانی پل عابر سر
خیابان قلندری

3.0016.0048۵80,000,000پل عابر

104E26 بزرگراه صدر، شرق به غرب، پیشانی پل عابر سر
خیابان قیطریه

3.0018.00۵4۵20,000,000پل عابر

10۵E27 بزرگراه صدر، غرب به شرق، پیشانی پل عابر سر
خیابان قیطریه

3.0018.00۵4۵20,000,000پل عابر

106E28 بزرگراه صدر، شرق به غرب، پیشانی پل عابر سر
خیابان نوریان

3.001۵.004۵4۹0,000,000پل عابر

10۷E29 بزرگراه صدر، غرب به شرق، پیشانی پل عابر سر
خیابان نوریان

3.001۵.004۵4۹0,000,000پل عابر

108M30 بزرگراه صیاد شیرازی، شمال به جنوب، پیشانی پل
همت

4.001۵.0060۵40,000,000پل سواره

10۹M31 بزرگراه صیاد شیرازی، جنوب به شمال، پیشانی پل
همت

3.۵018.0063۵40,000,000پل سواره

110M34.0012.00483۵0,000,000تابلوبزرگراه امام علي، جنوب به شمال، باالتر از همت

111F3۵.008.00403۵0,000,000تابلوبزرگراه امام علي، جنوب به شمال، نرسیده به همت

113F54.0010.0040440,000,000تابلوبزرگراه بابایي، شرق به غرب، مقابل خروجي دار آباد

تهران - 
کرج

114K16.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر رفت

11۵K26.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر رفت

116K36.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر رفت

11۷K46.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر رفت

118K56.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر رفت

11۹K66.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر رفت

120T16.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر برگشت

121T26.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر برگشت

122T36.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر برگشت

123T46.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر برگشت

124T56.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر برگشت

12۵T66.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر برگشت

126T76.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر برگشت

تهران - 
قم

12۷A16.0018.00108480,000,000تابلواتوبان تهران- قم، حدفاصل فرودگاه تا عوارضی

128A26.0018.00108480,000,000تابلواتوبان تهران- قم، حدفاصل فرودگاه تا عوارضی

12۹A36.0018.00108480,000,000تابلواتوبان تهران- قم، حدفاصل فرودگاه تا عوارضی

130A46.0018.00108480,000,000تابلواتوبان تهران- قم، حدفاصل فرودگاه تا عوارضی

131A56.0018.00108480,000,000تابلواتوبان تهران- قم، حدفاصل فرودگاه تا عوارضی

132A66.0018.00108480,000,000تابلواتوبان تهران- قم، حدفاصل فرودگاه تا عوارضی

133A76.0018.00108480,000,000تابلواتوبان تهران- قم، حدفاصل فرودگاه تا عوارضی

134A86.0018.00108480,000,000تابلواتوبان تهران- قم، حدفاصل فرودگاه تا عوارضی

13۵A96.0018.00108480,000,000تابلواتوبان تهران- قم، حدفاصل فرودگاه تا عوارضی

136A106.0018.00108480,000,000تابلواتوبان تهران- قم، حدفاصل فرودگاه تا عوارضی

مسیر        ردیف       کد         نشانی                                                                                       نوع سازه          ارتفاع       عرض              متراژ               تعرفه ماهانه)ریال(مسیر        ردیف       کد         نشانی                                                                                       نوع سازه          ارتفاع       عرض              متراژ               تعرفه ماهانه)ریال(

اتوبان 
کرج 

آزادگان

۹۵M14.0012.0048340,000,000تابلو اتوبان تهران-کرج، شرق به غرب، قبل از پارک ارم

۹6F14.001۵.0060420,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، غرب به شرق، جنب پل اکباتان

۹۷F2 بزرگراه آزادگان، جنوب به شمال، قبل از پل بزرگراه
فتح مجاور پل راه آهن  )تابلو اول(

4.0012.0048180,000,000تابلو
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

F19۵.001۵.00۷۵1,180,000,000تابلوبزرگراه همت، غرب به شرق، خروجی چمران جنوب

M11۷.101۷.10121.411,800,000,000تابلوبزرگراه همت، شرق به غرب، نرسیده به ورودي شهرک غرب

M11: این تابلو با ابعاد بیش از 120 
متر مربع و با واقع شدن در یکی از 

اصلی ترین خروجی های بزرگراه 
همت که خود اصلی ترین راه اتصال 

غرب به شرق تهران است از دید بسیار 
مناسبی برخوردار است. واقع شدن 

این تابلو قبل از خروجی شهرک غرب 
امکان دید کافی به عابران مسیر فوق 
و همچنین کسانی که قصد ورود به 
اصلی ترین منطقه غرب تهران دارند 

را می دهد.

Mani

E15: واقع شدن سازه پل سواره 
توانیر در پر ترافیک ترین نقطه بزرگراه 
همت دلیل حائز اهمیت بودن پل فوق 
میباشد. همچنین به دلیل اینکه سازه 
فوق قبل از اصلی ترین خروجی های 
بزرگراه همت مانند آرژانتین، گاندی، 
توانیر، ونک واقع شده نیز از اهمیت 

خاصی برخوردار است.

E14: واقع شدن سازه پل سواره 
توانیر در پر ترافیک ترین نقطه بزرگراه 
همت دلیل حائز اهمیت بودن پل فوق 
میباشد. همچنین به دلیل اینکه سازه 
فوق قبل از اصلی ترین خروجی های 
بزرگراه همت مانند آرژانتین، گاندی، 
توانیر، ونک واقع شده نیز از اهمیت 

خاصی برخوردار است.

E153.0016.0048۹۹0,000,000پل سوارهبزرگراه همت، غرب به شرق، پیشانی پل توانیر

E143.0016.0048۹۹0,000,000پل سوارهبزرگراه همت، شرق به غرب، پیشانی پل توانیر

Tehran Billboards & Bridge Boards
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

E16: دسترسی به مسیر های ورودی 
مجتمع ونک پارک که در پرترافیک 
ترین نقطه بزرگراه همت واقع شده 
است باعث ارزش و دید دو چندان 

پل عابر فوق شده است. همچنین این 
محدوده به دلیل اینکه یکی از پایانه 

های پر عبور شهر تهران می باشد 
از پر تردد ترین نقاط  بزرگراه همت 

می باشد.

E17: دسترسی به مسیر های ورودی 
مجتمع ونک پارک که در پرترافیک 
ترین نقطه بزرگراه همت واقع شده 
است باعث ارزش و دید دو چندان 

پل عابر فوق شده است. همچنین این 
محدوده به دلیل اینکه یکی از پایانه 

های پر عبور شهر تهران می باشد 
از پر تردد ترین نقاط  بزرگراه همت 

می باشد.

E16 3.001۵.004۵۹۹0,000,000پل عابربزرگراه همت، شرق به غرب، پیشانی پل عابر جنب شیراز جنوبی

E17 3.0013.۵040.۵۹۹0,000,000پل عابربزرگراه همت، غرب به شرق، پیشانی پل عابر جنب شیراز جنوبی

F45: این تابلو به دلیل پوشش دهی 
مناسب دو مسیر بزرگراه همت و 

خروجی بزرگراه حقانی از دید کافی 
برخوردار است. همچنین این تابلو با 

قرار گرفتن در محدوده شرق بزرگراه 
همت دسترسی به میدان ونک، 

بزرگراه حقانی و میرداماد را فراهم 
آورده است.

F44: این تابلو به دلیل پوشش دهی 
مناسب دو مسیر بزرگراه همت و 

خروجی بزرگراه حقانی از دید کافی 
برخوردار است. همچنین این تابلو با 

قرار گرفتن در محدوده شرق بزرگراه 
همت دسترسی به میدان ونک، 

بزرگراه حقانی و میرداماد را فراهم 
آورده است.

F453.0018.00۵4۹۹0,000,000پل سوارهبزرگراه همت، غرب به شرق پیشانی پل حقانی

F444.0020.00801,180,000,000پل سوارهبزرگراه همت، شرق به غرب، پیشانی پل حقانی

Tehran Billboards & Bridge Boards
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

F42: از اصلی ترین مزایای این تابلو 
می توان به واقع شدن در مسیری از 
بزرگراه همت اشاره کرد که در اکثر 
ساعات روز از ترافیک بسیار باالیی 

برخوردار بوده و به دلیل واقع شدن در 
خروجی خیابان مالصدرا و شیخ بهایی 

که بازار اصلی لوازم بهداشتی است 
مخاطبین این صنف را نیز پوشش 

خواهد داد.

F43: از اصلی ترین مزایای این تابلو 
می توان به واقع شدن در مسیری از 
بزرگراه همت اشاره کرد که در اکثر 
ساعات روز از ترافیک بسیار باالیی 

برخوردار بوده و به دلیل واقع شدن در 
خروجی خیابان مالصدرا و شیخ بهایی 

که بازار اصلی لوازم بهداشتی است 
مخاطبین این صنف را نیز پوشش 

خواهد داد.

F423.0020.0060۹۹0,000,000پل سوارهبزرگراه همت، شرق به غرب، پیشانی پل شیخ بهایی

F433.0018.10۵4.3۹۹0,000,000پل سوارهبزرگراه همت، غرب به شرق، پیشانی پل شیخ بهایی

Dorco

T e h r a n  B i l l b o a r d s  &  B r i d g e  B o a r d s

رزرو و مذاکـره
220 500 45

Tehran Billboards & Bridge Boards
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

F48: پل سئول از سمت شرق 
دسترسی به خیابان ولیعصر، خیابان 
ونک، جردن و همچنین از غرب به 

شرق دسترسی به نمایشگاه بین 
المللی را مقدور کرده است.

M13: این تابلو در پر ترافیک ترین 
نقطه بزرگراه یادگار امام و تنها ورودی 

شهرک غرب و ایوانک و سعادت آباد 
قرار دارد و به دلیل ترافیک باالی 
مسیر از دید کافی برخوردار است.

E21: بزرگراه نیایش که دسترسی 
منطقه شمال تهران به غرب تهران را 
آسان نموده است. این پل در تالقی با 
خروجی سعادت آباد و میدان کاج از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.

E20: بزرگراه نیایش که دسترسی 
منطقه شمال تهران به غرب تهران را 
آسان نموده است. این پل در تالقی با 
خروجی سعادت آباد و میدان کاج از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.

E214.001۵.0060۵۹0,000,000پل سوارهبزرگراه نیایش، شرق به غرب، پیشانی پل سعادت آبادM13۵.6013.۵0۷۵.6۵80,000,000تابلوبزرگراه یادگار امام، جنوب به شمال، 400 متر باالتر از خروجی شهرک غرب

E203.۵01۷.10۵۹.8۵۵۹0,000,000پل سوارهبزرگراه نیایش، غرب به شرق، پیشانی پل سعادت آبادF483.8016.0060.8۵۹0,000,000پل سوارهبزرگراه نیایش، شرق به غرب، پیشانی پل سئول

Tehran Billboards & Bridge Boards
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

M17: یکی از اصلی ترین راه های 
ارتباطی مناطق بلوار مرزداران، شهرک 

غرب، ایوانک و... به همت غرب به 
شرق است.

F33: تالقی بزرگراه یادگار امام و 
بزرگراه نیایش به عنوان مسیر های 
اتصال غرب به شمال و شمال غرب 
تهران از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است. همچنین واقع شدن بلوار شهید 
دادمان در مسیر فوق نیز بر اهمیت 

محل این تابلو می افزاید.

F22: این تابلو بعد از منطقه تفریحی 
فرحزاد قرار دارد که به خصوص در 

پایان هفته از ترافیک باالیی برخوردار 
است و همچنین به دلیل نزدیکی به 

پمپ بنزین یادگار از دید مناسبی 
برخوردار است.

F333.0020.0060۵40,000,000پل عابربزرگراه یادگار امام، شمال به جنوب، پیشانی پل عابر باالتر از نیایش

F22۵.6013.۵0۷۵.6۵40,000,000تابلوبزرگراه یادگار امام، شمال به جنوب، بعد از فرحزادM173.0020.0060۵40,000,000پل عابربزرگراه یادگار امام، شمال به جنوب، بعد از پل مرزداران نرسیده به  بزرگراه همت

T e h r a n  B i l l b o a r d s  &  B r i d g e  B o a r d s

رزرو و مذاکـره
220 500 45

Tehran Billboards & Bridge Boards

39 38



Tehran Billboards & Bridge Boards
Modarres

41 40



تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

M9: این تابلو به دلیل واقع شدن در 
انتهای بزرگراه مدرس و توقف وسایل نقلیه 

قبل از چراغ قرمز پارک وی و ورودی به 
خیابان ولیعصر و فرشته توجه مخاطبین را 
جلب می کند. این تقاطع به دلیل ارتباط 

دو شاهراه اصلی چمران و مدرس و ارتباط 
و دسترسی این مناطق با شمال خیابان 

ولیعصر از قبیل میدان تجریش که دارای 
مراکز بسیار بزرگ تجاری مانند مجتمع 

تندیس، قائم و ... می باشد یکی از پر تردد 
ترین و پر ترافیک ترین نقاط شمال تهران 

محسوب می شود.

F16: این تابلو که در مسیر جنوب 
به شمال بزرگراه مدرس قرار گرفته، 

بعد از پل سواره مطهری که مرکز 
اداری-تجاری شهر تهران می باشد 

واقع شده که در کلیه ساعات روز علی 
الخصوص در ساعات شروع و پایان 

ساعت اداری از ترافیک بسیار باالیی 
برخوردار است.

F14: این تابلو در بزرگراه مدرس مسیر 
جنوب به شمال بعد از ورودی از بزرگراه 

صدر و نبش خروجی الهیه واقع شده 
است که این خود به دلیل دسترسی به 
مراکز تجاری لوکس مانند مرکز مدرن 
الهیه، سام سنتر و... از اهمیت خاصی 

برخوردار است. بنابراین این تابلو تمامی 
مخاطبین مسیر جنوب بزرگراه مدرس به 
سمت شمال از قبیل بزرگراه صدر، پارک 

وی و ... را پوشش می دهد.

F164.008.0032620,000,000تابلوبزرگراه مدرس، جنوب به شمال، بعد از پل مطهري F144.۵0۷.0031.۵۷20,000,000تابلوبزرگراه مدرس، جنوب به شمال، باالتر از صدر

M94.۵06.202۷.۹620,000,000تابلوبزرگراه مدرس، جنوب به شمال، نرسیده به پارک وی، ورودی خیابان فرشته

Rastavil

M10: واقع شدن این تابلو بعد از 
خروجی شهید بهشتی از سمت 

جنوب به شمال  بزرگراه مدرس و 
قبل از خروجی به بزرگراه رسالت و 

آفریقا باعث شده این تابلو مخاطبین و 
مراجعین مراکز اداری-تجاری بهشتی، 
آفریقا و تمامی عبور کنندگان از مسیر 
مرکز به سمت شرق  و شمال شرقی 

شهر را پوشش دهد. 

M104.00۹.0036۷20,000,000تابلوبزرگراه مدرس، جنوب به شمال، 200 متر مانده به خروجي رسالت

Tehran Billboards & Bridge Boards
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

E5: پل سواره شهید بهشتی از 
اصلی ترین پل های سواره و راه 

ارتباطی بزرگراه مدرس به یکی از 
اصلی ترین نقاط اداری-تجاری و 
همچنین صنف نمایشگاه اتومبیل 
می باشد. که در ساعات اداری از 

ترافیک بسیار باالیی برخوردار است 
و مخاطبین بانکها و صنف اتومبیل 

را به خوبی پوشش می دهد.

 E6: پل سواره شهید بهشتی از 
اصلی ترین پل های سواره و راه 

ارتباطی بزرگراه مدرس به یکی از 
اصلی ترین نقاط اداری-تجاری و 
همچنین صنف نمایشگاه اتومبیل 
می باشد. که در ساعات اداری از 

ترافیک بسیار باالیی برخوردار است 
و مخاطبین بانکها و صنف اتومبیل 

را به خوبی پوشش می دهد.

F15: دید این تابلو به دلیل واقع 
شدن در مسیر شمال به جنوب 

بزرگراه مدرس و جنب تنها خروجی 
همت - شرق که پر تردد ترین اتوبان 

داخل شهری تهران می باشد بسیار 
عالی است.

E64.0023.00۹21,3۹0,000,000پل سوارهبزرگراه مدرس، جنوب به شمال، پیشانی پل خیابان شهید بهشتی

E54.0016.۵066۹۹0,000,000پل سوارهبزرگراه مدرس، شمال به جنوب، پیشانی پل خیابان شهید بهشتی

F154.00۹.0036۷20,000,000تابلوبزرگراه مدرس، شمال به جنوب، ورودي به بزرگراه همت شرق

E7: تقاطع بزرگراه های مدرس و 
رسالت، که محل اتصال دو مسیر 

شمالی- جنوبی و شرقی- غربی شهر 
می باشد، شرایط مناسبی را جهت دید 

مخاطبین فراهم می آورد . بنابراین 
سازه فوق دقیقاً جایی واقع شده که 

عبورکنندگان از شمال و جنوب تهران 
به سمت مناطق شرق تهران مانند 
تهرانپارس و همچنین غرب تهران 
ناچار به عبور از این منطقه هستند.

E7)1,440,000,000)60(4.001۵.002پل سوارهبزرگراه مدرس، شمال به جنوب، پیشانی پل بزرگراه رسالت )دو وجه
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

 M23: پل عابر فوق دقیقاً در قسمتی 
از بزرگراه مدرس واقع شده است که 

به دلیل خروجی پایانه بیهقی به سمت 
جنوب و ورودی به خیابان شهید 

بهشتی در ساعات عصر پر ترافیک 
ترین منطقه بزرگراه می باشد.

M22 : پل عابر فوق دقیقاً در 
قسمتی از بزرگراه مدرس واقع شده 

است که به دلیل خروجی پایانه 
بیهقی به سمت جنوب و ورودی 

به خیابان شهید بهشتی در ساعات 
پایانی روز پر ترافیک ترین منطقه 

بزرگراه می باشد.

 E8: تقاطع بزرگراه های مدرس و 
رسالت، که محل اتصال دو مسیر 

شمالی- جنوبی و شرقی- غربی شهر 
می باشد، شرایط مناسبی را جهت دید 

مخاطبین فراهم می آورد . بنابراین 
سازه فوق دقیقاً جایی واقع شده که 

عبورکنندگان از شمال و جنوب تهران 
به سمت مناطق شرق تهران مانند 
تهرانپارس و همچنین غرب تهران 
ناچار به عبور از این منطقه هستند.

E82.۹013.۵03۹.1۵8۷0,000,000پل سوارهبزرگراه مدرس، جنوب به شمال، پیشانی پل بزرگراه رسالتM233.0016.2048.68۹0,000,000پل عابربزرگراه مدرس، جنوب به شمال، پیشانی پل عابر تقاطع بیهقی

M223.0016.۵04۹.۵8۷0,000,000پل عابربزرگراه مدرس، شمال به جنوب، پیشانی پل عابر تقاطع بیهقی

Royal

T e h r a n  B i l l b o a r d s  &  B r i d g e  B o a r d s

رزرو و مذاکـره
220 500 45
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

E2: واقع شدن این تابلو در غربی ترین 
نقطه بزرگراه حکیم که از یک سمت 
به بزرگراه کاشانی و فلکه صادقیه و از 

سمت دیگر به تونل رسالت منتهی 
می شود و به دلیل وجود خروجی 
های یادگار امام، آیت ا... کاشانی، 

اشرفی اصفهانی از دالیل اهمیت این 
تابلو می باشد.

F8: این تابلو با قرار گرفتن در جوار 
پل سواره رو خیابان کارگر، امکان 

دسترسی تردد کنندگان از بزرگراه 
حکیم به خیابان کارگر و محله امیر 

آباد را فراهم ساخته است. وجود بورس 
لوازم ورزشی و از همه مهم تر وجود 

محله کوی دانشگاه باعث ترافیک 
بسیار مناسب مسیر فوق شده است.

F7: موقعیت این تابلو در بزرگراه 
شهید حکیم با قرار گرفتن در محل 

بسیار مناسب این اتوبان از این نظر که 
در مسیر اماکنی از قبیل آ.اس.پ، برج 

میالد، پارک پردیسان و واقع شدن 
قبل از خروجی شیخ فضل ا... که خود 
از راه های ارتباطی اتوبان تهران-کرج 
و شهرک غرب و... می باشد نیز دارای 

اهمیت خاصی است. 

M6: این تابلو در بزرگراه حکیم که 
یکی از بزرگراه های اصلی تهران است 
و به موازات بزرگراه همت از غرب به 
شرق امتداد دارد واقع شده است که 

تقارن محل تابلو با بزرگراه شیخ فضل ا... 
که خود یکی از پر ترافیک ترین نقاط 

بزرگراه حکیم محسوب می شود و 
همچنین ابعاد بزرگ سازه و نزدیکی 
آن به سطح زمین از مزایای این تابلو 
است که باعث دید بسیار مناسب این 

تابلو شده است.

M6)8.0016.00128۷۹0,000,000تابلوبزرگراه حکیم، غرب به شرق، ورودی شیخ فضل اله )تابلو هفتمE23.0020.0060۵۹0,000,000پل سوارهبزرگراه حکیم، شرق به غرب، پیشانی پل عابر ابتدای بلوار اباذر

F84.0012.00483۹0,000,000تابلوبزرگراه حکیم، شرق به غرب، جنب پل کارگر F7)4.0012.00484۹0,000,000تابلوبزرگراه حکیم، غرب به شرق، 300 متر مانده به ورودي شیخ فضل اله نوري)تابلو پنجم
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

F9: بزرگراه رسالت اصلی ترین بزرگراه 
شرقی - غربی در محدوده شرق تهران 
است. تابلو های واقع در این بزرگراه که 
در غرب از تونل رسالت آغاز شده و در 

شرق به جاده آبعلی می رسد مخاطبین 
عبور کننده از این مسیر را پوشش 

میدهد. واقع شدن این تابلو در خروجی 
بزرگراه صیاد شیرازی که خود یکی از راه 
های ارتباطی شمال شرق تهران به مرکز 

و بازار می باشد، از دیگر ویژگی های 
این تابلو است که از بار ترافیکی بسیار 

مناسبی نیز برخوردار است.

M18: پل عابر فوق در جوار یکی از 
اصلی ترین و پر ترافیک ترین نقاط 

بزرگراه رسالت واقع شده است که به 
دلیل دسترسی به محله بنی هاشم که 
بورس سرویس های ساختمانی است، 

از اهمیت ویژه ای برای مخاطبین 
صنف ساختمانی برخوردار است.

F35: پل عابر فوق به دلیل واقع 
شدن در یکی از پر ترافیک ترین نقاط 

بزرگراه رسالت یعنی منطقه سید 
خندان از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است. این منطقه به دلیل اینکه یکی 
از نقاط تجاری- اداری بزرگراه رسالت 

است در اکثر ساعات روز از ترافیک 
باالیی برخوردار است .

F34: پل عابر فوق به دلیل واقع 
شدن در یکی از پر ترافیک ترین نقاط 

بزرگراه رسالت یعنی منطقه سید 
خندان از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است. این منطقه به دلیل اینکه یکی 
از نقاط تجاری- اداری بزرگراه رسالت 

است در اکثر ساعات روز از ترافیک 
باالیی برخوردار است .

M183.0013.8041.4۵۹0,000,000پل عابربزرگراه رسالت، شرق به غرب، پیشانی پل عابر روبروی خیابان اثنی عشری F353.۵02۵.008۷.۵880,000,000پل عابربزرگراه رسالت، غرب به شرق، پیشانی اولین پل عابر بعد از سیدخندان

F343.۵02۵.008۷.۵680,000,000پل عابربزرگراه رسالت، شرق به غرب، پیشانی اولین پل عابر بعد از سیدخندانF94.00۹.0036480,000,000تابلوبزرگراه رسالت، شرق به غرب، خروجی صیاد شیرازی جنوب

DayaPinka
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

F36: خیابان هنگام که از یک سمت 
به پارک لویزان که بزرگترین فضای 

سبز شهر تهران است و از سمت دیگر 
به دلیل دسترسی محلی به میدان 
رسالت که از پر تردد ترین و اصلی 
ترین میادین و مراکز خرید شرق 

تهران است و همچنین بورس لوازم 
چوبی اداری و منزل و بورس پارچه 

رو مبلی می باشد، بر اهمیت این تابلو 
می افزاید.

M19: پل عابر فوق در جوار یکی از 
اصلی ترین و پر ترافیک ترین نقاط 

بزرگراه رسالت واقع شده است که به 
دلیل دسترسی به محله بنی هاشم که 
بورس سرویس های ساختمانی است، 

از اهمیت ویژه ای برای مخاطبین 
صنف ساختمانی برخوردار است.

F362.402۹.۷0۷1.28420,000,000پل عابرخیابان هنگام روبروی درب اصلی پارک لویزان

M193.0018.00۵4620,000,000پل عابربزرگراه رسالت، غرب به شرق، پیشانی پل عابر روبروی خیابان اثنی عشری

T e h r a n  B i l l b o a r d s  &  B r i d g e  B o a r d s

رزرو و مذاکـره
220 500 45
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Haghani 
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

M2: واقع شدن این تابلو در نبش 
خیابان رحیمی غربی که منتهی به 

خیابان ولیعصر می باشد به دلیل حجم 
ترافیک، چراغ قرمز خیابان اسفندیار 
و با توجه به اینکه روبروی نمایندگی 

برندهای بزرگ ورزشی و پوشاک واقع 
شده است هم برای برندهای محلی و 
لوکس و هم به دلیل نزدیکی به بلوار 
اسفندیار مناسب برندهای تجاری نیز 

می باشد.

F40: پل سواره تقاطع خیابان آفریقا – 
میرداماد که تنها پل ارتباطی خیابان میرداماد 

و خیابان ولیعصر می باشد. دسترسی وجه 
شمالی این تابلو به خیابان ولیعصر و مرکز 

کامپیوتر پایتخت و اسکان از نکات حائز 
اهمیت این تابلو است. همچنین وجه جنوبی 
این تابلو که دسترسی منطقه تجاری- اداری 
جهان کودک به خیابان میرداماد و شریعتی 
که مناطق بزرگ تجاری مانند برج آرین و 
نمایندگی برندهای شاخص پوشاک و بازار 

دکوراسیون منزل و لوازم خانگی  در خیابان 
شریعتی را در فراهم آورده محل بسیار 

مناسبی برای مخاطبین این گروه محصوالت 
می باشد.

F39: پل سواره تقاطع خیابان آفریقا – 
میرداماد که تنها پل ارتباطی خیابان میرداماد و 
خیابان ولیعصر می باشد. دسترسی وجه شمالی 

این تابلو به خیابان ولیعصر و مرکز کامپیوتر 
پایتخت و اسکان از نکات حائز اهمیت این 

تابلو است. همچنین وجه جنوبی این تابلو که 
دسترسی منطقه تجاری- اداری جهان کودک 
به خیابان میرداماد و شریعتی که مناطق بزرگ 

تجاری مانند برج آرین و نمایندگی برندهای 
شاخص پوشاک و بازار دکوراسیون منزل و لوازم 
خانگی  در خیابان شریعتی را در فراهم آورده محل 
بسیار مناسبی برای مخاطبین این گروه محصوالت 

می باشد.

M23.00۵.001۵220,000,000تابلوبزرگراه آفریقا، شمال به جنوب، نبش خیابان رحیمي

F403.0016.0048480,000,000پل سوارهخیابان آفریقا، جنوب به شمال، پیشانی پل میرداماد

F392.۹010.002۹380,000,000پل سوارهخیابان آفریقا، شمال به جنوب، پیشانی پل میرداماد

Rastavil

Lalic

Zays

Jirafergo

E10: پل عابر فوق تنها راه ارتباطی 
یکی از پرتردد ترین ایستگاه های 

مترو یعنی ایستگاه حقانی و خیابان 
میرداماد می باشد. همچنین بزرگراه 
شهید حقانی که راه ارتباطی میدان 
ونک و بزرگراه رسالت می باشد به 

دلیل واقع شدن خروجی های بزرگراه 
همت ،بوستان مادران، خیابان گاندی 
و ... از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

E103.0018.00۵4۵60,000,000پل عابربزرگراه حقانی، شرق به غرب، پیشانی پل عابر روبروی ساختمان روزنامه اطالعات
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

M24: واقع شدن این تابلو جنب 
پارکینگ بیهقی به دلیل تردد بسیار 

زیاد در این پایانه که اصلی ترین پایانه 
شمال شهر تهران می باشد و همچنین 

همجواری با بزگترین شعبه فروشگاه 
شهروند و هایلند از مزایای این تابلو به 

شمار می رود.

M25: واقع شدن این تابلو جنب 
پارکینگ بیهقی به دلیل تردد بسیار 

زیاد در این پایانه که اصلی ترین پایانه 
شمال شهر تهران می باشد و همچنین 

همجواری با بزگترین شعبه فروشگاه 
شهروند و هایلند از مزایای این تابلو به 

شمار می رود.

E11: پل عابر فوق تنها راه ارتباطی 
یکی از پرتردد ترین ایستگاه های 

مترو یعنی ایستگاه حقانی و خیابان 
میرداماد می باشد. همچنین بزرگراه 
شهید حقانی که راه ارتباطی میدان 
ونک و بزرگراه رسالت می باشد به 

دلیل واقع شدن خروجی های بزرگراه 
همت ،بوستان مادران، خیابان گاندی 
و ... از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

M252.401۵.0036340,000,000پل عابرمیدان آرژانتین، ابتدای خیابان آفریقا، جنوب به شمال، پیشانی پل عابر جنب پارکینگ بیهقی

M243.001۵.004۵380,000,000پل عابرمیدان آرژانتین، ابتدای خیابان آفریقا، شمال به جنوب، پیشانی پل عابر جنب پارکینگ بیهقی

E113.0018.00۵4460,000,000پل عابربزرگراه حقانی، غرب به شرق، پیشانی پل عابر روبروی ساختمان روزنامه اطالعات

M26: پل عابر فوق در اصلی ترین 
نقطه اداری-تجاری خیابان میرداماد 
واقع شده است که همجواری با مترو 

میرداماد و دید مناسب آن از دو طرف 
بلوار و نزدیکی به نمایندگی بیمه ها و 
دفاتر مرکزی بانکها و ادارات دولتی از 

نکات پر اهمیت این منطقه است.

M262.۷۵8.0022280,000,000پل عابرخیابان میرداماد، شرق به غرب، پیشانی پل عابر مقابل خیابان نفت

Tehran Billboards & Bridge Boards
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

 M27: پل عابر فوق در اصلی ترین 
نقطه اداری-تجاری خیابان میرداماد 
واقع شده است که همجواری با مترو 

میرداماد و دید مناسب آن از دو طرف 
بلوار و نزدیکی به نمایندگی بیمه ها و 
دفاتر مرکزی بانکها و ادارات دولتی از 

نکات پر اهمیت این منطقه است.

M272.۷۵8.0022280,000,000پل عابرخیابان میرداماد، غرب به شرق، پیشانی پل عابر مقابل خیابان نفت

T e h r a n  B i l l b o a r d s  &  B r i d g e  B o a r d s

رزرو و مذاکـره
220 500 45

T e h r a n  B i l l b o a r d s  &  B r i d g e  B o a r d s

رزرو و مذاکـره
220 500 45
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Tehran Billboards & Bridge Boards

Valiasr
Vanak
Mollasadra
Kordestan

65 64



تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

F46: تالقی بزرگراه کردستان با 
شهید حکیم به عنوان دو شاهراه اصلی 
شمال غرب تهران و دسترسی مناطق 
شیخ بهایی و مالصدرا به اتوبان حکیم 

از هر دو مسیر شرق و غرب دلیل 
اصلی انتخاب این مسیر می باشد.

F47: تالقی بزرگراه کردستان با 
شهید حکیم به عنوان دو شاهراه اصلی 
شمال غرب تهران و دسترسی مناطق 
شیخ بهایی و مالصدرا به اتوبان حکیم 

از هر دو مسیر شرق و غرب دلیل 
اصلی انتخاب این تابلو می باشد.

E12: قرارگیری تابلوی فوق در مسیر 
یکطرفه خیابان ولیعصر از جنوب 

به شمال و نزدیکی به تقاطع ظفر و 
همچنین دسترسی مناسب این محل 
برای مخاطبین میدان ونک و خیابان 
میرداماد که به سمت شمال خیابان 

ولیعصر تردد میکنند باعث ارزش 
دوچندان پل فوق شده است.

F473.001۵.104۵.34۵0,000,000پل سوارهبزرگراه کردستان، جنوب به شمال، پیشانی پل بزرگراه حکیم

F463.0018.80۵6.44۹0,000,000پل سوارهبزرگراه کردستان، شمال به جنوب، پیشانی پل بزرگراه حکیم

E123.0016.0048۵80,000,000پل عابرخیابان ولیعصر، جنوب به شمال، پیشانی پل عابر جنب خیابان ستاری، پایین تر از ظفر

 Eghtesad

E18: تالقی بزرگراه کردستان و 
ورودی همت شرق و دسترسی به 

خیابان ولیعصر، میدان ونک و خیابان 
مالصدرا که از پر تردد ترین مناطق 

درون شهری تهران است، دلیل 
اهمیت این تابلو می باشد.

E183.0018.00۵44۹0,000,000پل عابربزرگراه کردستان، شمال به جنوب، پیشانی پل عابر بعد از رمپ ورودی به همت شرق

LG
Behdashti
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

F21: میدان ونک از اصلی ترین 
میادین و مراکز تجاری و اداری شهر 

تهران می باشد که به دلیل واقع شدن 
پایانه درون شهری ونک و مراکز خرید 
مهم از قبیل آسمان ونک، برج نگار و 
مرکز خرید ونک همواره محل تردد 

اقشار مختلف می باشد.

E19: تالقی بزرگراه کردستان و 
ورودی همت شرق و دسترسی به 

خیابان ولیعصر، میدان ونک و خیابان 
مالصدرا که از پر تردد ترین مناطق 

درون شهری تهران است، دلیل 
اهمیت این تابلو می باشد.

E193.0018.00۵44۹0,000,000پل عابربزرگراه کردستان، جنوب به شمال، پیشانی پل عابر بعد از رمپ ورودی به همت شرق

F21)4.2012.20۵1.24600,000,000تابلومیدان ونک، باالي بام داروخانه قانون )پریزما

T e h r a n  B i l l b o a r d s  &  B r i d g e  B o a r d s

رزرو و مذاکـره
220 500 45
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Tehran Billboards & Bridge Boards
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

E13: پل عابر سید خندان واقع در 
جنوب به شمال خروجی بزرگراه 

رسالت به دلیل دسترسی به خیابان 
شریعتی از شرق تهران حائز اهمیت 

است و همچنین همجواری با یکی از 
مراکز تجاری-اداری و دسترسی به 

بورس پرده و کاغذ دیواری در خیابان 
سهروردی بر اهمیت تابلوی فوق می 

افزاید.

M29: پل سواره صدر در خیابان 
شریعتی از جنوب به شمال که بورس 

لوستر و برندهای لوکس است و از 
سوی دیگر دسترسی مستقیم به 

بزرگراه صدر و از هر دو سمت قرار 
گیری مجتمع های فرهنگی تفریحی 
مانند مجتمع چمران، دنیای بازی بر 

اهمیت تابلوی فوق می افزاید.

M28: پل سواره صدر در خیابان 
شریعتی از جنوب به شمال که بورس 

لوستر و برندهای لوکس است و از 
سوی دیگر دسترسی مستقیم به 

بزرگراه صدر و از هر دو سمت قرار 
گیری مجتمع های فرهنگی تفریحی 
مانند مجتمع چمران، دنیای بازی بر 

اهمیت تابلوی فوق می افزاید.

M294.0020.0080۷80,000,000پل سوارهخیابان شریعتی، جنوب به شمال، پیشانی پل صدر

M283.0020.0060640,000,000پل سوارهخیابان شریعتی، شمال به جنوب، پیشانی پل صدرE133.0020.۵061.۵880,000,000پل عابرخیابان شریعتی، جنوب به شمال، پیشانی پل سیدخندان

T e h r a n  B i l l b o a r d s  &  B r i d g e  B o a r d s

رزرو و مذاکـره
220 500 45
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

E9: این تابلو با واقع شدن در حوالی 
خیابان الرستان در خیابان مطهری به 
عنوان مرکز اداری- تجاری شهر تهران 

از موقعیت بسیار مناسبی برخوردار 
است. که از ترافیک بسیار مناسبی در 

ساعات اداری روز برخوردار است.

E93.0018.00۵4۵40,000,000پل عابرخیابان مطهری، پیشانی پل عابر بعد از خیابان الرستان نرسیده به میرزای شیرازی

T e h r a n  B i l l b o a r d s  &  B r i d g e  B o a r d s

رزرو و مذاکـره
220 500 45

T e h r a n  B i l l b o a r d s  &  B r i d g e  B o a r d s

رزرو و مذاکـره
220 500 45
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Bazar
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

F6: این تابلو در خیابان امیر کبیر، 
سه راه امین حضور واقع شده که بازار 

اصلی لوازم خانگی است. به همین 
دلیل مخاطبین این صنف را به خوبی 

پوشش می دهد. همچنین این تابلو 
به دلیل سه وجهی بودن قابلیت مانور 
طرح را به شیوه ای که توجه مخاطب 

را برانگیزد نیز داراست.

E1: این تابلو در خیابان امیر کبیر، 
سه راه امین حضور واقع شده که بازار 

اصلی لوازم خانگی است. به همین 
دلیل مخاطبین این صنف را به خوبی 

پوشش می دهد. 

F28: پل سواره فوق از مهم ترین پل 
های مرکز شهر تهران می باشد و به 

دلیل واقع شدن در خیابان انقالب که 
از اصلی ترین خیابان های مرکز شهر 
است و همجواری با دانشگاه تهران و 
بورس کتاب تهران از اهمیت خاصی 

برخوردار است و از نقاط بسیار پر 
ترافیک شهری به حساب می آید.

F27: این تابلو به دلیل واقع شدن 
در خیابان جمهوری که بورس اصلی 

موبایل و لوازم کامپیوتری است از اهمیت 
خاصی در تبلیغات برخوردار است. سازه 

پل سواره حافظ به دلیل همجواری با 
مجتمع تجاری عالء الدین که بزرگترین 

مرکز خرید و فروش موبایل در ایران 
است دارای اهمیت ویژه ای است. 

همچنین دسترسی این مسیر به خیابان 
الله زار به عنوان بورس لوستر، خیابان 

فردوسی به عنوان بورس چرم، چهار راه 
استانبول، میدان بهارستان و... بسیار حائز 

اهمیت است.

F283.0021.00638۹0,000,000پل سوارهانقالب پیشانی پل کالجE13.0011.0033330,000,000پل عابرپیشانی پل عابر سه راه امین حضور

F6)6۹0,000,000)12(3.004.003تابلوخیابان امیر کبیر ، سه راه امین حضور، داخل لچکي فضاي سبز )سه وجهي F274.0020.00801,220,000,000پل سوارهخیابان جمهوری، غرب به شرق، پیشانی پل حافظ
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

M16: واقع شدن این تابلو در اصلی 
ترین میدان جنوب شهر تهران از 

ویژگی های این تابلو است که از یک 
طرف به خیابان 1۷ شهریور که بورس 

موتور سیکلت و از سمت دیگر به 
خیابان خاوران که مرکزی مانند پارک 

آبی آزادگان در آنجا واقع شده است 
منتهی می شود.

F26: خیابان شوش به عنوان یکی از 
مناطق بازار تهران و به عنوان بورس 

بلور و چینی )لوازم خانه و آشپزخانه( 
از اهمیت خاصی برخوردار است که 

واقع شدن سازه این پل در تقاطع 
خیابان شوش و خیابان فدائیان اسالم 

که در نهایت به بزرگراه آزادگان که 
خود شاهراه ورودی و خروجی های 
پایتخت از جنوب می باشد منتهی 

می شود، در جلب نظر مخاطیان حائز 
اهمیت است.

M16)3.0018.00۵4440,000,000پل عابرمیدان خراسان )مکانیزه

F263.0020.0060440,000,000پل عابرخیابان شوش، شمال به جنوب، پیشانی پل عابر ابتدای خیابان فداییان اسالم

T e h r a n  B i l l b o a r d s  &  B r i d g e  B o a r d s

رزرو و مذاکـره
220 500 45

Tehran Billboards & Bridge Boards
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Tehran Billboards & Bridge Boards
Chamran
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

M15: پل مکانیزه واقع در تقاطع 
بزرگراه چمران و گیشا که یکی از 

اصلی ترین مناطق تجاری -  اداری 
غرب تهران و پر ترافیک ترین مسیر 

اتوبان چمران می باشد، دسترسی 
اصلی مسیرهای شمال اتوبان به 

مناطق گیشا و امیرآباد را دارد که  به 
جهت پر جمعیت بودن این محله ها و 
همچنین حضور پارک گفتگو که اخیرا 
محل برگزاری نمایشگاه های مختلف 
شده است مخاطبین کثیری را در بر 

می گیرد.

F24: پل سواره رو اتوبان یادگار امام 
که دید مناسبی از مسیر شرق به غرب 

اتوبان چمران دارد، جایگاه مناسبی 
برای پوشش مخاطبین شرقی- غربی 

بزرگراه و همچنین مخاطبین خروجی 
شمالی – جنوبی بزرگراه یادگار امام را 

ایجاد کرده است.

M14: این تابلو با اینکه در ابتدای 
مسیر شمال به جنوب واقع شده 

تردد کنندگان مسیر های منتهی به 
جنوب اتوبان و همچنین خروجی 

اصلی بزرگراه یادگار امام و دسترسی 
محلی به مناطق آتی ساز، اوین، درکه 

و همچنین سعادت آباد را پوشش 
میدهد، همچنین به جهت موقعیت 
مناسب هتل اوین، از لحاظ قرارهای 

رسمی و کاری و هم پوشش مسافرین 
بین المللی از جایگاه خوبی برخوردار 

است.

M5: بزرگراه چمران از اصلی ترین 
مسیرهای ارتباطی جنوب به شمال 

می باشد و محل قرار گرفتن این تابلو 
در کنار هتل بین المللی استقالل و 

دسترسی به بزرگراه مدرس و تقاطع 
چراغ قرمز پارک وی، مخاطبین این 
مسیر را نیز عالوه بر مسافرین هتل 

پوشش می دهد.

M153.۵018.0063۵80,000,000پل عابربزرگراه چمران، شمال به جنوب، پیشانی پل مکانیزه گیشا M144.138.1333.۵۷6۹4۹0,000,000تابلوبزرگراه چمران، شمال به جنوب، جنب هتل اوین

M53.80۷.4628.348۵40,000,000تابلوبزرگراه چمران، جنوب به شمال، جنب هتل استقاللF243.۵01۵.00۵2.۵۵80,000,000پل سوارهبزرگراه چمران، شرق به غرب، پیشانی پل یادگار

Tehran Billboards & Bridge Boards
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

E32: وجه شمالی پل عابر مالصدرا 
در منطقه ای واقع شده که دسترسی 
مسیر شمال به جنوب بزرگراه چمران 

را به مناطق غربی تهران از جمله 
مناطق شهرک غرب، بزرگراه شیخ 

فضل اهلل و غیره را فراهم می کند و 
همچنین هر دو سازه در مسیر های 

مخالف یکدیگر، دسترسی غرب تهران 
به خیابان مالصدرا و مراکز خرید آن 

مناطق را امکان پذیر می کند.

E23: وجه شمالی پل عابر مالصدرا 
در منطقه ای واقع شده که دسترسی 
مسیر شمال به جنوب بزرگراه چمران 

را به مناطق غربی تهران از جمله 
مناطق شهرک غرب، بزرگراه شیخ 

فضل اهلل و غیره را فراهم می کند و 
همچنین هر دو سازه در مسیر های 

مخالف یکدیگر، دسترسی غرب تهران 
به خیابان مالصدرا و مراکز خرید آن 

مناطق را امکان پذیر می کند.

F234.001۵.0060۵80,000,000پل سوارهبزرگراه چمران، جنوب به شمال، پیشانی پل مالصدرا

E323.0014.0042۵80,000,000پل عابربزرگراه چمران، شمال به جنوب، پیشانی پل عابر شمال پل مالصدرا

T e h r a n  B i l l b o a r d s  &  B r i d g e  B o a r d s

رزرو و مذاکـره
220 500 45
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Sheikh Fazlollah 
Ashrafi Esfahani
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

E22: تابلو با  قرار گرفتن در پیشانی 
بزرگراه جالل و مسیر اصلی برج میالد 

و سالن همایشها، موقعیت تبلیغات 
برند های مختلف به خصوص برای 

بازدید کنندگان و میهمانان داخلی و 
خارجی برج میالد را دارد.

F50: پل سواره همت واقع در بزرگراه 
شیخ فضل اهلل بهترین دسترسی 

برای مناطق غربی به سمت اتوبان 
همت شرق و همت غرب می باشد 

که ترافیک اتوبان همت به دلیل تردد 
سنگین در این خروجی ها و دید 
مناسب در این مسیر ها می باشد.

F49: پل سواره همت واقع در بزرگراه 
شیخ فضل اهلل بهترین دسترسی 

برای مناطق غربی به سمت اتوبان 
همت شرق و همت غرب می باشد 

که ترافیک اتوبان همت به دلیل تردد 
سنگین در این خروجی ها و دید 
مناسب در این مسیر ها می باشد.

F503.0018.00۵4۵10,000,000پل سوارهبزرگراه شیخ فضل ا... ، جنوب به شمال، پیشانی پل بزرگراه همت

F493.0018.00۵4۵10,000,000پل سوارهبزرگراه شیخ فضل ا... ، شمال به جنوب، پیشانی پل بزرگراه همتE223.۵018.0063۵40,000,000پل سوارهبزرگراه شیخ فضل ا... ، شمال به جنوب، پیشانی پل بزرگراه جالل آل احمد

LG
Behdashti

E23: بزرگراه اشرفی اصفهانی راه 
ارتباطی پونک، صادقیه، ستارخان و... 

می باشد و همچنین به دلیل وجود 
مراکز خرید مهم مانند بوستان، تیراژه 

و مرکز تفریحی سرزمین عجایب، افراد 
کثیری از این منطقه عبور می کنند.

E232.۵030.00۷۵480,000,000پل عابربزرگراه اشرفی اصفهانی، شمال به جنوب، بعد از پل بزرگراه همت روبروی مجتمع حکیم
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

E24: بزرگراه اشرفی اصفهانی راه 
ارتباطی پونک، صادقیه، ستارخان و... 

می باشد و همچنین به دلیل وجود 
مراکز خرید مهم مانند بوستان، تیراژه 
و مرکز تفریحی سرزمین عجایب افراد 

کثیری از این منطقه عبور می کنند.

E242.۵013.۵033.۷۵320,000,000پل عابربزرگراه اشرفی اصفهانی، جنوب به شمال، بعد از پل بزرگراه همت روبروی مجتمع حکیم

T e h r a n  B i l l b o a r d s  &  B r i d g e  B o a r d s

رزرو و مذاکـره
220 500 45

T e h r a n  B i l l b o a r d s  &  B r i d g e  B o a r d s

رزرو و مذاکـره
220 500 45

Tehran Billboards & Bridge Boards

95 94



Tehran Billboards & Bridge Boards

Azadi
Sattari
Navvab
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

F30: بهترین راه اتصال بزرگراه یادگار 
امام و خیابان زنجان به خیابان آزادی 
و میدان آزادی زیرگذر فوق می باشد 

که به دلیل وجود اصلی ترین پایانه 
غرب کشور و همچنین پایانه سفرهای 
درون شهری آزادی در تمامی ساعات 
روز از ترافیک مناسبی برخوردار است.

F31: بهترین راه اتصال بزرگراه یادگار 
امام و خیابان زنجان به خیابان آزادی 
و میدان آزادی زیرگذر فوق می باشد 

که به دلیل وجود اصلی ترین پایانه 
غرب کشور و همچنین پایانه سفرهای 
درون شهری آزادی در تمامی ساعات 
روز از ترافیک مناسبی برخوردار است.

F29: قرار گرفتن این تابلو در یکی 
از پرتردد ترین میادین شهر تهران و 

همچنین مجاورت با نمایندگی سونی 
مخاطبین مختلفی را پوشش می دهد، 

همچنین دسترسی به محل های 
پرتراکمی از قبیل خیابان های استاد 

معین، خوش وغیره... بر ارزش و 
چشم انداز این تابلو می افزاید.

F313.0020.0060430,000,000پل سوارهخیابان آزادی، غرب به شرق، پیشانی پل زیرگذر بزرگراه یادگار امام F293.0018.00۵4430,000,000پل عابرخیابان آزادی، غرب به شرق، پیشانی پل عابر روبروی نمایندگی سونی

F303.0020.0060430,000,000پل سوارهخیابان آزادی، شرق به غرب، پیشانی پل زیرگذر بزرگراه یادگار امام

E3: بزرگراه نواب به دلیل اینکه تنها 
راه ارتباطی بزرگراه چمران به جنوب 
غرب تهران، محله بریانک، اتوبان قم 
می باشد، از پرترددترین مسیرهای 

اصلی جنوب غرب تهران است و 
مشرف بودن به مجتمع مسکونی نواب 
سبب افزایش دید مناسب تابلو و تردد 

بیشتر در آن منطقه می باشد.

E33.۵01۷.2060.2480,000,000پل عابربزرگراه نواب، شمال به جنوب، پیشانی پل عابر نبش خیابان صفدری
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

M20: واقع شدن پل خیابان مرتضوی 
قبل از خروجی تونل توحید، به دلیل 

تردد مسافرین فرودگاه بین المللی 
امام خمینی و اتوبان تهران -  قم 

سبب پرتردد شدن مسیر و ترافیک 
چشمگیری شده است.

M21: واقع شدن پل خیابان مرتضوی 
قبل از خروجی تونل توحید، به دلیل 

تردد مسافرین فرودگاه بین المللی 
امام خمینی و اتوبان تهران -  قم 

سبب پرتردد شدن مسیر و ترافیک 
چشمگیری شده است.

E4: بزرگراه نواب به دلیل اینکه تنها 
راه ارتباطی بزرگراه چمران به جنوب 
غرب تهران، محله بریانک، اتوبان قم 
می باشد، از پرترددترین مسیرهای 

اصلی جنوب غرب تهران است و 
مشرف بودن به مجتمع مسکونی نواب 
سبب افزایش دید مناسب تابلو و تردد 

بیشتر در آن منطقه می باشد.

E43.0020.0060480,000,000پل عابربزرگراه نواب، جنوب به شمال، پیشانی پل عابر نبش خیابان صفدریM213.0018.00۵4440,000,000پل سوارهبزرگراه نواب، جنوب به شمال، پیشانی پل خیابان مرتضوی

M203.0018.00۵4440,000,000پل سوارهبزرگراه نواب، شمال به جنوب، پیشانی پل خیابان مرتضوی

F37: این مسیر ورودی اصلی 
جاده ساوه و اتوبان آزادگان به 

تهران می باشد که به دلیل صنعتی 
بودن این مناطق از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است.

F373.0018.00۵4440,000,000پل عابربزرگراه نواب، جنوب به شمال، پیشانی پل عابر بعد از مسجد امام حسین
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

F32: بزرگراه ستاری که راه دسترسی 
به منطقه پر تراکم بلوار فردوس غرب 

و هایپر استار است، اخیراً از تردد بسیار 
زیادی برخوردار است همچنین مسیر 
اتوبان تهران-کرج و جاده مخصوص 

کرج که محل بسیاری از کمپانی های 
بزرگ ایران و کارخانه های تولیدی 
است بر اهمیت این تابلو می افزاید.

F323.001۵.004۵440,000,000پل سوارهبزرگراه ستاری، جنوب به شمال، پیشانی پل بزرگراه  آیت ا... کاشانی

T e h r a n  B i l l b o a r d s  &  B r i d g e  B o a r d s

رزرو و مذاکـره
220 500 45

T e h r a n  B i l l b o a r d s  &  B r i d g e  B o a r d s

رزرو و مذاکـره
220 500 45
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Tehran Billboards & Bridge Boards
Afsariyeh
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

F38: این تابلو در مسیر ورودی 
خیابان شکوفه، از پر جمعیت ترین 

مناطق خیابان پیروزی و میدان 
شهدا  قرار گرفته است که به دلیل 

نزدیکی به مترو میدان شهدا و باشگاه 
فرهنگی-ورزشی اداره برق از ترافیک 

مناسبی برخوردار است.

E25: این تابلو در انتهای خیابان 
افسریه واقع شده است که به دلیل 

اتصال شهر تهران به مسیر های 
ورودی و خروجی شهر از جمله 

اتوبان امام رضا و... از اهمیت ویژه ای 
برخوردار، همچنین وجود مراکزی 

ورزشگاه سی هزار نفری تختی، 
بوستان بسیج و شهر بازی در اتوبان 

افسریه و  پارک آبی آزادگان و بوستان 
بزرگ آزادگان در سه راه افسریه، تردد 
وسایل نقلیه در این مسیر بسیار زیاد 
بوده که خود از ویژگی های این تابلو 

است.

 F52: پل عابر فوق که در انتهای 
خیابان شریعتی و در قسمت شرق 
خیابان معلم واقع شده است از یک 
سمت به بزرگراه صیاد شیرازی و از 

سمت دیگر به خیابان شریعتی منتهی 
می گردد که دارای دید مناسبی برای 

تبلیغات محلی نیز به شمار می رود. 
همچنین این بزرگراه از سمت دیگر 

شرق تهران را به خیابان شهید بهشتی 
که مرکز اداری تهران و بورس اتومبیل 

تهران می باشد به شمال متصل می 
کند و بنابراین دارای ترافیک قابل 

توجهی می باشد

F51: پل عابر فوق که در انتهای 
خیابان شریعتی و در قسمت شرق 
خیابان معلم واقع شده است از یک 
سمت به بزرگراه صیاد شیرازی و از 

سمت دیگر به خیابان شریعتی منتهی 
می گردد که دارای دید مناسبی برای 

تبلیغات محلی نیز به شمار می رود. 
همچنین این بزرگراه از سمت دیگر 

شرق تهران را به خیابان شهید بهشتی 
که مرکز اداری تهران و بورس اتومبیل 

تهران می باشد به شمال متصل می 
کند و بنابراین دارای ترافیک قابل 

توجهی می باشد

F52۵04 2.402۹.۷0۷1.28440,000,000پل عابربزرگراه آیت ا... قدوسی، غرب به شرق، بعد از خیابان سبالن، پیشانی پل عابر روبروی بیمارستان ارتشE252.0020.0040320,000,000پل عابرانتهای افسریه میدان بسیج

F383.0013.003۹2۹0,000,000پل عابرخیابان پیروزی، غرب به شرق، پیشانی پل عابر ابتدای خیابان شکوفه F51۵04 2.4030.00۷2440,000,000پل عابربزرگراه آیت ا... قدوسی، شرق به غرب، بعد از خیابان سبالن، پیشانی پل عابر روبروی بیمارستان ارتش
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Tehran Billboards & Bridge Boards

Tehran - Karaj
Azadegan
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

F2:  این تابلو در مهم ترین مسیر 
ترانزیتی به ورودی شهر تهران، واقع 

می باشد.

F1:  این تابلو در تنها مسیر ورودی 
شهرک اکباتان از اتوبان تهران-کرج 

می باشد.

M1:  این تابلو که در مسیر شرق به 
غرب اتوبان کرج واقع شده است به 
دلیل قرار گرفتن در خروجی های 
استادیوم آزادی و پارک ارم که به 

عنوان مهم ترین مراکز تفریحی این 
منطقه به حساب می آیند ، خود 

گویای اهمیت مسیر فوق است.

F2)4.0012.0048180,000,000تابلوبزرگراه آزادگان، جنوب به شمال، قبل از پل بزرگراه فتح مجاور پل راه آهن  )تابلو اول

F14.001۵.0060420,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، غرب به شرق، جنب پل اکباتان

M14.0012.0048340,000,000تابلو اتوبان تهران-کرج، شرق به غرب، قبل از پارک ارم

T e h r a n  B i l l b o a r d s  &  B r i d g e  B o a r d s

رزرو و مذاکـره
220 500 45
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Tehran Billboards & Bridge Boards

Sadr
Kamraniyah
Babaei
Emam Ali
Sayyad Shirazi
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

M8: موقعیت این تابلو با قرارگیری در 
بین دو خروجی دستور و کاوه که از 

اصلی ترین خروجی های بزرگراه صدر 
می باشد، فضای بسیار مناسبی جهت 

تبلیغ برندهای لوکس می باشند.

M7: موقعیت این تابلو با قرارگیری در 
بین دو خروجی دستور و کاوه که از 

اصلی ترین خروجی های بزرگراه صدر 
می باشد، فضای بسیار مناسبی جهت 

تبلیغ برندهای لوکس می باشند.

F41: پل زیر گذر صدر یا به عبارتی 
زیر گذر آبشار، به عنوان تنها دسترسی 
به منطقه کامرانیه و فرمانیه از بزرگراه 

صدر و همچنین بزرگراه مدرس، اصلی 
ترین خروجی این مسیر به حساب می 
آید. این زیر گذر به دلیل باریک شدن 
مسیر و تراکم اتومبیل در این محدوده 
باعث هر چه بهتر شدن دید این تابلو 

گردیده است.

M12: محل قرار گیری سازه سه 
وجهی تابلو در تقاطع دو خیابان اصلی 

منطقه 1 و در مقابل مجتمع بزرگ 
کوه نور به عنوان بزرگترین مکان 

تجمع برندها در این منطقه ارزش این 
تابلو را دو چندان میکند.

M73.00۵.001۵2۹0,000,000تابلوبزرگراه صدر، غرب به شرق، 200 متر جلوتر از کاوه F41)3.0010.3030.۹4۷0,000,000پل سوارهزیرگذر آبشار واقع در خروجی بزرگراه صدر به سمت کامرانیه )سواره رو

M12)۷80,000,000)1۵(3.00۵.003تابلوتقاطع خیابان کامرانیه و خیابان فرمانیه مقابل مجتمع کوه نور )سه وجهیM84.008.0032420,000,000تابلوبزرگراه صدر، غرب به شرق، بین دستور و کاوه
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

E30: پل عابر فوق اولین پل بعد از 
خروجی خیابان شریعتی که اصلی 

ترین خروجی بزرگراه صدر و پر 
ترافیک ترین ورودی این بزرگراه می 

باشد.

E26: خروجی قیطریه در بزرگراه 
صدر تنها راه دسترسی به بلوار کاوه، 
بلوار اندرزگو، کامرانیه و کلیه مناطق 

شمال شرق پاسداران می باشد که به 
این دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است.

E27: خروجی قیطریه در بزرگراه 
صدر تنها راه دسترسی به بلوار کاوه، 
بلوار اندرزگو، کامرانیه و کلیه مناطق 

شمال شرق پاسداران می باشد که به 
این دلیل از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است.

E313.6016.60۵۹.۷6۵80,000,000پل عابربزرگراه صدر، غرب به شرق، پیشانی پل عابر جنب مسجد کربالE263.0018.00۵4۵20,000,000پل عابربزرگراه صدر، شرق به غرب، پیشانی پل عابر سر خیابان قیطریه

E273.0018.00۵4۵20,000,000پل عابربزرگراه صدر، غرب به شرق، پیشانی پل عابر سر خیابان قیطریه E303.0016.0048۵80,000,000پل عابربزرگراه صدر، غرب به شرق، پیشانی پل عابر سر خیابان قلندری

Tehran Billboards & Bridge Boards

117 116



تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

M30: بزرگراه صیاد شیرازی به 
عنوان راه دسترسی منطقه شمال 

شرق تهران)منطقه پاسداران، 
نوبنیاد، ازگل و...( به جنوب شرق 

تهران)میدان سپاه، پل چوبی و...( به 
عنوان پرترددترین محله های تهران 

از اهمیت خاصی برخوردار است. 
همچنین تقاطع این بزرگراه با اصلی 

ترین خروجی آن یعنی بزرگراه همت، 
که محل قرار گیری این تابلو است بر 

اهمیت این تابلو می افزاید.

 M31: بزرگراه صیاد شیرازی به 
عنوان راه دسترسی منطقه شمال 

شرق تهران)منطقه پاسداران، 
نوبنیاد، ازگل و...( به جنوب شرق 

تهران)میدان سپاه، پل چوبی و...( به 
عنوان پرترددترین محله های تهران 

از اهمیت خاصی برخوردار است. 
همچنین تقاطع این بزرگراه با اصلی 

ترین خروجی آن یعنی بزرگراه همت، 
که محل قرار گیری این تابلو است بر 

اهمیت این تابلو می افزاید.

E29: عمق دید این تابلو به دلیل 
اینکه در اطراف آن تابلو تبلیغاتی 

دیگری وجود ندارد زیاد می باشد. 
همچنین این مسیر به سمت میدان 

نوبنیاد بوده و عبور و مرور قابل توجهی 
را در بردارد.

E28: عمق دید این تابلو به دلیل 
اینکه در اطراف آن تابلو تبلیغاتی 

دیگری وجود ندارد زیاد می باشد. 
همچنین این مسیر به سمت میدان 

نوبنیاد بوده و عبور و مرور قابل توجهی 
را در بردارد.

E293.001۵.004۵4۹0,000,000پل عابربزرگراه صدر، غرب به شرق، پیشانی پل عابر سر خیابان نوریانM313.۵018.0063۵40,000,000پل سوارهبزرگراه صیاد شیرازی، جنوب به شمال، پیشانی پل همت

E283.001۵.004۵4۹0,000,000پل عابربزرگراه صدر، شرق به غرب، پیشانی پل عابر سر خیابان نوریانM304.001۵.0060۵40,000,000پل سوارهبزرگراه صیاد شیرازی، شمال به جنوب، پیشانی پل همت
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

M3:  موقعیت تابلو به دلیل واقع 
شدن در یکی از بزرگترین بزرگراه های 

تهران که همواره در حال پیشرفت 
می باشد و همچنین دید جنوب قبل از 

خروجی همت دسترسی این بزرگراه 
به غرب تهران را آسان نموده است، از 

دالیل اهمیت تابلوی فوق می باشد.

F5: بزرگراه بابایی که تنها راه 
دسترسی و خروجی تهران به مناطق 

شهر جدید پردیس، جاده هراز و ... 
است و همچنین واقع شدن تابلو 
در خروجی دارآباد و محله هایی 

با مجتمع مسکونی های متراکم و 
همچنین ورودی به همت دلیل دید 

مناسب این تابلو است.

F3: موقعیت تابلو به دلیل واقع شدن 
در یکی از بزرگترین بزرگراه های 

تهران که همواره در حال پیشرفت می 
باشد و همچنین دید جنوب قبل از 

خروجی همت دسترسی این بزرگراه 
به غرب تهران را آسان نموده است، از 

دالیل اهمیت تابلوی فوق می باشد.

F3۵.008.00403۵0,000,000تابلوبزرگراه امام علي، جنوب به شمال، نرسیده به همت

F54.0010.0040440,000,000تابلوبزرگراه بابایي، شرق به غرب، مقابل خروجي دار آباد M34.0012.00483۵0,000,000تابلوبزرگراه امام علي، جنوب به شمال، باالتر از همت

LG
BehdashtiQshm

T e h r a n  B i l l b o a r d s  &  B r i d g e  B o a r d s

رزرو و مذاکـره
220 500 45
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

K36.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر رفت

K46.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر رفت K26.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر رفت

K16.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر رفت
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

T16.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر برگشت

T26.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر برگشت K66.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر رفت

K56.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر رفت
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

T56.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر برگشت

T66.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر برگشت T46.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر برگشت

T36.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر برگشت
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

T76.1016.۵0100.6۵۵80,000,000تابلواتوبان تهران-کرج، مسیر برگشت

T e h r a n  B i l l b o a r d s  &  B r i d g e  B o a r d s

رزرو و مذاکـره
220 500 45

T e h r a n  B i l l b o a r d s  &  B r i d g e  B o a r d s

رزرو و مذاکـره
220 500 45
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

A36.0018.00108480,000,000تابلواتوبان تهران- قم، حدفاصل فرودگاه تا عوارضی

A46.0018.00108480,000,000تابلواتوبان تهران- قم، حدفاصل فرودگاه تا عوارضی A26.0018.00108480,000,000تابلواتوبان تهران- قم، حدفاصل فرودگاه تا عوارضی

A16.0018.00108480,000,000تابلواتوبان تهران- قم، حدفاصل فرودگاه تا عوارضی
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكدتعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

A76.0018.00108480,000,000تابلواتوبان تهران- قم، حدفاصل فرودگاه تا عوارضی

A86.0018.00108480,000,000تابلواتوبان تهران- قم، حدفاصل فرودگاه تا عوارضی A66.0018.00108480,000,000تابلواتوبان تهران- قم، حدفاصل فرودگاه تا عوارضی

A56.0018.00108480,000,000تابلواتوبان تهران- قم، حدفاصل فرودگاه تا عوارضی
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تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

تعرفه ماهانه)ریال(متراژعرضارتفاعنوع سازهنشانیكد

A106.0018.00108480,000,000تابلواتوبان تهران- قم، حدفاصل فرودگاه تا عوارضی

A96.0018.00108480,000,000تابلواتوبان تهران- قم، حدفاصل فرودگاه تا عوارضی

T e h r a n  B i l l b o a r d s  &  B r i d g e  B o a r d s

رزرو و مذاکـره
220 500 45
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234ولیعصرشریعتیشهید بهشتی1
24میدان سلماسفتحی شقاقی2
223شریعتیولیعصرمطهری3
210حسن آبادجمهوریحافظ4
2۷میدان شوشفدائیان اسالمشوش غربی۵
216جزیره میدانمیدان شوش6
2۵میدان شوشخ شوشفدائیان اسالم۷
28ری8
24جزیره میدانمیدان قیام۹
246میدان امامسه راه سرچشمهامیرکبیر10
222شریعتیمفتحطالقانی11
24ورودی کردستان جنوبحکیم12
28سعدی جنوبی13
26جزیره میدانمیدان اعدام14
213شاهرخشاهیمیدان اعدامخیام1۵
212انقالبمیدان امامالله زار16
24ورودی مدرسصدر1۷
2۵ورودی صدرمدرس18
211امام خمینی1۹
220چمرانونکمالصدرا20
21۵آتی سازپل مالصدراچمران21
2۷خیابان یمنمیدان الفمقدس اردبیلی22
212الهیهولیعصرفرشته23
21نیلوفرالهیهمریم غربی24
22شریفی منشالهیهمریم شرقی2۵
26بیمارستان اخترافسرشریفی منش26
28میدان شیرازمالصدراشیراز شمالی2۷
213پل میردامادولیعصرمیرداماد28
26خروجی همتپاسداران2۹
2۷4میدان نیاورانهمتپاسداران30
218نیاورانچهاراه فرمانیهکامرانیه31
26پاسدارانسباریموحد دانش32
2۵شمس آبادمیدان هرویهروی33
211میدان پالیزیسیدخندانسهروردی شمالی34
44۵پلهای فجرشریعتیهمت3۵
414همتخ یکمگاندی36
421خ23بهشتیوزراء3۷
411بهشتیآرژانتینبخارست38
411خرمشهربهشتیصابونچی3۹
426بهشتیهفت تیرقائم مقام40
41۷ولیعصرهفت تیرکریمخان41
4۹0حافظمیدان جمهوریجمهوری42
46۷هنگامامام علیبابایی43

418حکیمپل گیشاگیشا44
46پل ستارخانتهران ویالستارخان4۵
46جزیره میدانفلکه اول صادقیه46
41۵فرودگاه میدان آزادیجاده مخصوص کرج4۷
42۷نفیسیاکباتان48
4۷گلهااکباتان4۹
4۵هگمتانه دوماکباتان۵0
414روبروی بازار مبلآیت ا... سعیدی۵1
412یافت آباد۵2
428پل آزمایشهمتشیخ فضل ا...۵3
4۵۷خوردینمهستانایران زمین۵4
43۵یادگارمیدان کاج سعادت آباد۵۵
41۹اریکه ایرانیانمیدان شهرکبلوار فرحزادی۵6
4101پاکنژادولیعصرنیایش۵۷
41۵آفریقاولیعصربلوار اسفندیار۵8
448مدرسپل میردامادآفریقا۵۹
42۹شیخ فضل ا...مدرسحکیم60
4100همتسئولیادگار امام61
432چمرانپل سئولسئول62
424توچالخ 13ولنجک63
43میدان الفمقدس اردبیلی64
421خ مریممدرسآفریقای شمالی6۵
46خ سامانمالصدراشیراز جنوبی66
422خ شریعتیپل میردامادمیرداماد6۷
443میدان قدسحسینیه ارشادشریعتی68
4۷قباکماساییبلوار شهرزاد6۹
4۵2اندرزگودولتبلوار کاوه۷0
43۷چهارراه فرمانیهکاوهاندرزگو۷1
413روبروی پارک قیطریهقیطریه۷2
44میدان یاسرباهنر۷3
4۷جمارانمیدان یاسرباهنر۷4
413کامرانیهپاسدارانفرمانیه۷۵
4۵ابتدای کامرانیهکامرانیه۷6
42چهارراه فرمانیهنارنجستان ۷۷۷
413نارنجستان ۷ارتشبدیعی۷8
42۹دارآبادموحددانشآجودانیه۷۹
422باباییحسین آبادصیاد شیرازی80
412ارتشباباییامام علی81
41۵وفادارمیدان الغدیردالوران82
42۹فلکه سومفلکه اولتهرانپارس83
41۷سیدخندانتونلرسالت84
4۵0نیایشجالل آل احمدکردستان8۵
4۵قیطریهشریعتیبلوار صبا86

محوراصلیردیف
نام محور

تعداد پایهتعداد وجه محوراصلیردیفانتهاابتدا
نام محور

تعداد پایهتعداد وجه انتهاابتدا
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هر بنر )1X3( مترلمپ پست بنــرخیابان طالقانی

متـراژنوع سـازهنشــانی

هر بنر )1X3( مترلمپ پست بنــرآجودانیه

متـراژنوع سـازهنشــانی

هر بنر )1X3( مترلمپ پست بنــرخیابان اسفندیار

متـراژنوع سـازهنشــانی

هر بنر )1X3( مترلمپ پست بنــرخیابان کامرانیه

متـراژنوع سـازهنشــانی
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هر بنر )1X3( مترلمپ پست بنــرخیابان گیشا

متـراژنوع سـازهنشــانی

هر بنر )1X3( مترلمپ پست بنــرامام علی

متـراژنوع سـازهنشــانی

هر بنر )1X3( مترلمپ پست بنــرخیابان سئول

متـراژنوع سـازهنشــانی

هر بنر )1X3( مترلمپ پست بنــربزرگراه نیایش

متـراژنوع سـازهنشــانی
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هر بنر )1X3( مترلمپ پست بنــربزرگراه نیایش

متـراژنوع سـازهنشــانی

هر بنر )1X3( مترلمپ پست بنــربزرگراه صیاد

متـراژنوع سـازهنشــانی
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