
تاریخ واگذاری(تومان )قیمت پایه ابعادنوع سازهنشانی ردیف

5145,000,0001401/06/16*15بیلبورددید از میدان ملک آباد-ضلع شمال غربی -  سه راه خیام 1

5120,000,0001401/08/20*15بیلبورددید از میدان آزادی-ضلع شمال غربی -  سه راه خیام 2

4120,000,0001401/07/08*12بیلبوردتقاطع بلوار سجاد- چهارراه خیام 3

595,000,0001401/06/15*12بیلبوردمیدان جانباز ضلع جنوب شرقی4

495,000,0001401/08/25*12بیلبوردمیدان شریعتی ضلع شمال شرقی5

3110,000,0001401/09/15*18عرشه پلدید از راهنمایی- مقابل ابوذر - احمد آباد 6

4108,000,0001401/05/16*12بیلبوردسمت راست-ابتدای احمدآباد - میدان فلسطین 7

575,000,0001402/02/01*15بیلبورددید از خسروی- تقاطع خیابان چمران و مدرس 8

685,000,0001401/04/23*15بیلبوردبه سمت حرم (ع)خیابان امام رضا  - (ضد) خرداد 15میدان 9

قابل واگذاری775,000,000*20بیلبوردمیدان آزادی ضلع شمال غربی ورودی وکیل آباد10

685,000,0001402/02/01*18بیلبوردابتدای بلوار ملک آباد- میدان آزادی 11

475,000,0001401/09/06*12بیلبوردمیدان آزادی ضلع شمال شرقی12

375,000,0001401/09/01*12عرشه پلابتدای بلوار ملک آباد پیشانی زیر گذر به سمت سه راه خیام 13

775,000,0001401/08/19*20بیلبوردمیدان قائم  دید از میدان استقالل- بزرگراه آزادی 14

5140,000,0001401/08/03*18عرشه پلدید از میدان آزادی - (باهنر) 5وکیل آباد -بزرگراه وکیل آباد15

3140,000,0001401/06/08*18عرشه پلبه سمت میدان  - (باهنر) 5وکیل آباد -بزرگراه وکیل آباد16

3.1130,000,0001401/05/15*20.1عرشه پلاولین عرشه پل به سمت آزادی- بزرگراه وکیل آباد 17

3130,000,0001401/08/14*18عرشه پلابتدای هاشمیه به سمت میدان آزادی- بزرگراه وکیل آباد 18

3130,000,0001402/02/01*18عرشه پلابتدای هاشمیه دید از میدان آزادی- بزرگراه وکیل آباد 19

3.10120,000,0001401/05/06*17.20عرشه پلابتدای اقبال به سمت میدان آزادی- بزرگراه وکیل آباد 20

3.10120,000,0001401/06/15*17.20عرشه پلابتدای اقبال دید از میدان آزادی- بزرگراه وکیل آباد 21

3120,000,0001401/04/21*18عرشه پلهتل پارس به سمت میدان آزادی- بزرگراه وکیل آباد 22

3130,000,0001401/04/06*18عرشه پلابتدای سامانیه به سمت میدان آزادی- بزرگراه وکیل آباد 23

3130,000,0001401/08/04*18عرشه پلابتدای سامانیه دید از میدان آزادی- بزرگراه وکیل آباد 24

2.80130,000,0001401/09/12*14.60عرشه پلبین دانش آموز و دانشجو به سمت میدان - بزرگراه وکیل آباد 25

3130,000,0001401/08/30*15عرشه پلبین دانش آموز و دانشجو دید از میدان - بزرگراه وکیل آباد 26

3140,000,0001401/10/01*18عرشه پلابتدای کوثر به سمت میدان آزادی- بزرگراه وکیل آباد 27

3.85140,000,0001401/07/08*18عرشه پلابتدای جالل دید از میدان آزادی- بزرگراه وکیل آباد 28

965,000,0001401/08/26*9بیلبوردبزرگراه کالنتری مقابل هتل پردیسان به سمت فرودگاه31

965,000,0001401/08/01*9بیلبوردبزرگراه کالنتری مقابل هتل پردیسان به سمت میدان آزادی32

3.0860,000,0001401/05/02*16.05عرشه پلابتدای رسالت به سمت میدان جانباز- بلوار فردوسی 33

3.0860,000,0001401/08/20*15عرشه پلابتدای رسالت به سمت میدان استقالل- بلوار فردوسی 34

365,000,0001401/05/16*12عرشه پلبلوار آزادی زیرگذر میدان استقالل به سمت میدان آزادی35

575,000,0001401/10/01*15بیلبوردبه سمت میدان - ابتدای منتظری (جمهوری)میدان تلویزیون36

قابل واگذاری450,000,000*12بیلبوردضلع شمال غربی به سمت میدان - (جمهوری)میدان تلویزیون37

350,000,0001401/07/01*18عرشه پلابتدای منتظری به سمت میدان -(جمهوری)میدان تلویزیون38

350,000,0001401/04/21*14عرشه پلمنتظری دید از میدان فلسطین-(جمهوری)میدان تلویزیون39

355,000,0001401/06/10*18عرشه پل(ع)دید از خیابان امام رضا  - (ضد) خرداد 15میدان 40

355,000,0001401/06/01*15.5عرشه پلدید از فرودگاه - (ضد) خرداد 15میدان 41

355,000,0001401/10/01*15عرشه پلبلوار خیام بعد از تقاطع خیام سجاد دید از سجاد42

355,000,0001401/08/21*13عرشه پلبلوار خیام بعد از تقاطع خیام سجاد به سمت سجاد43

قابل واگذاری3.240,000,000*14عرشه پل(پسران کریم) شمال به جنوب 52بلوار خیام 44

3.240,000,0001401/05/16*14عرشه پل(پسران کریم) جنوب به شمال52بلوار خیام 45

2.855,000,0001401/10/01*9.7عرشه پلچهارراه مدرس به سمت حرم- خیابان مدرس 46

355,000,0001401/08/01*12عرشه پلچهارراه مدرس دید از حرم- خیابان مدرس 47

750,000,0001401/08/11*20بیلبورد(لچکی عدل خمینی)میدان انقالب - بزرگراه کالنتری 48

قابل واگذاری750,000,000*20بیلبورددید از فرودگاه-(لچکی عدل خمینی)میدان انقالب - کالنتری 49

360,000,0001401/08/01*14عرشه پلمیدان جهاد به سمت فرودگاه- بزرگراه کالنتری 50

360,000,0001401/08/20*14عرشه پلمیدان جهاد به سمت میدان آزادی- بزرگراه کالنتری 51

355,000,0001401/04/22*14عرشه پلسمت راست- بزرگراه کالنتری میدان جهاد به سمت میدان آزادی 52

355,000,0001401/04/31*14عرشه پلسمت راست- بزرگراه کالنتری میدان جهاد به سمت فرودگاه 53

375,000,0001401/06/01*18عرشه پلابتدای جانباز- بزرگراه آزادی 54

شـرکت تبلیغاتی آفاق    1401/04/07



3.575,000,0001401/07/03*18عرشه پلقبل از ورودی جانباز دید از - 41آزادی -بزرگراه آزادی 55

3.575,000,0001401/07/12*18عرشه پلقبل از ورودی جانباز به سمت - 41آزادی-بزرگراه آزادی 56

355,000,0001401/09/02*45.5عرشه پلجنوب به شمال - (بیمارستان رضوی)بلوار آزادی 57

355,000,0001401/07/16*60.5عرشه پلشمال به جنوب - (بیمارستان رضوی)بلوار آزادی 58

قابل واگذاری345,000,000*14عرشه پلوجه راست- جنوب به شمال  - (بیمارستان رضوی)بلوار آزادی 59

2.8040,000,0001401/08/26*17.60عرشه پل به سمت میدان آزادی105آزادی - بزرگراه آزادی 60

2.8040,000,0001401/08/23*14.60عرشه پل دید از میدان آزادی105آزادی - بزرگراه آزادی 61

340,000,0001401/10/01*18عرشه پل به سمت میدان آزادی117آزادی - بزرگراه آزادی 62

340,000,0001401/06/16*18عرشه پل دید از  میدان آزادی117آزادی - بزرگراه آزادی 63

340,000,0001401/09/15*18عرشه پل به سمت میدان آزادی129آزادی 64

340,000,0001401/09/15*18عرشه پل  دید از میدان آزادی129آزادی 65

340,000,0001401/06/08*18عرشه پلمسیرشرق به غرب-ابتدای بلوارمهدیه-بزرگراه آزادی66

340,000,0001401/07/01*18عرشه پلمسیرغرب به شرق- ابتدای بلوارمهدیه-بزرگراه آزادی67

350,000,0001401/04/23*18عرشه پلبه سمت نمایشگاه  (ستاری)فالحی - بزرگراه امام علی 68

350,000,0001401/07/01*18عرشه پلدید از نمایشگاه -(ستاری)فالحی- بزرگراه امام علی 69

340,000,0001401/10/01*15عرشه پل به سمت میدان59سید رضی - بزرگراه امام علی 70

340,000,0001401/04/24*15عرشه پل دید از میدان59سید رضی - بزرگراه امام علی 71

3/8050,000,0001401/05/02*20عرشه پل(سمت راست)بزرگراه سردار سلیمانی به سمت عوارضی 72

3/8050,000,0001402/01/30*20عرشه پل(سمت چپ)بزرگراه سردار سلیمانی به سمت عوارضی 73

3.950,000,0001401/04/10*12.5عرشه پلاول- بزرگراه سردار سلیمانی به سمت میدان فرودگاه 74

3.950,000,0001401/07/10*.18.1عرشه پلدوم- بزرگراه سردار سلیمانی به سمت میدان فرودگاه 75

350,000,0001401/04/17*15عرشه پلبه سمت نمایشگاه-جنوب به شمال- میدان امام علی 76

350,000,0001401/09/10*15عرشه پلدید از نمایشگاه-شمال به جنوب- میدان امام علی 77

345,000,0001401/05/25*20عرشه پلبه سمت آزادی (میثاق)بزرگراه هاشمی رفسنجانی 78

345,000,0001401/10/01*18عرشه پلبه سمت وکیل آباد (میثاق)بزرگراه هاشمی رفسنجانی 79
330,000,0001401/05/30*12عرشه پل دید از بلوار فردوسی10بلوار فرامرز عباسی نبش فرامرز 80
330,000,0001401/05/30*10عرشه پل به سمت بلوار فردوسی10بلوار فرامرز عباسی نبش فرامرز 81
335,000,0001401/07/01*13عرشه پل به سمت هاشمیه19بلوار پیروزی 82
335,000,0001401/08/02*13عرشه پل دید از هاشمیه19بلوار پیروزی 83
435,000,0001401/08/01*10عرشه پلدید از هاشمیه (دهخدا) 15بلوار پیروزی 84
338,000,0001401/08/03*15عرشه پلتقاطع هفت تیر و فکوری به سمت هفت تیر85
338,000,0001401/08/03*18عرشه پلتقاطع هفت تیر و فکوری دید از میدان هفت تیر86
340,000,0001401/04/21*15عرشه پل به سمت میدان خیام66بزرگراه چراغچی 87
340,000,0001401/06/02*15عرشه پل به سمت میدان فهمیده66بزرگراه چراغچی 88
430,000,0001401/10/01*15عرشه پلبین پل نوغان و فجر به سمت  (میرزایی  )بزرگراه  چراغچی 89
330,000,0001401/10/01*18عرشه پلبین پل نوغان و فجر به سمت  (میرزایی  )بزرگراه  چراغچی 90

3.0530,000,0001401/06/08*15.35عرشه پلبه سمت میدان امام حسین-90بزرگراه بابانظر 91

3.0530,000,0001401/06/08*15.26عرشه پلبه سمت فرودگاه- 90بزرگراه بابانظر 92

335,000,0001401/08/02*10عرشه پلبه سمت راه آهن (بلوار راه آهن)کامیاب 93

335,000,0001401/09/05*10عرشه پلدید از راه آهن- (بلوار راه آهن)کامیاب 94
525,000,0001401/06/10*10بیلبوردبلوار آموزگار بعد از میدان دانشجو95
قابل واگذاری525,000,000*10بیلبوردبلوار آموزگار بعد ازتربیت96
325,000,0001401/06/01*24عرشه پل به سمت مصلی41بزرگراه بسیج 97
325,000,0001401/06/10*23عرشه پل به سمت فرودگاه41بزرگراه بسیج 98
330,000,0001401/09/05*12عرشه پل به سمت خیام10توس -بلوار توس 99

330,000,0001401/07/01*12عرشه پل دید از خیام10توس -بلوار توس 100

2.528,000,0001401/09/01*10عرشه پل مقابل موجهای ابی به سمت میثاق89اندیشه -شهرک غرب 101

2.528,000,0001401/08/11*10عرشه پل مقابل موجهای ابی دید از میثاق89اندیشه -شهرک غرب 102

328,000,0001401/08/11*12عرشه پل به سمت چهارراه ورزش17شاهد 103
328,000,0001401/04/05*12عرشه پل به سمت میدان امام حسن17شاهد104

قابل واگذاری315,000,000*10عرشه پلجنوب به شمال- 107رسالت 105

قابل واگذاری315,000,000*10عرشه پلشمال به جنوب- 107رسالت 106

524,000,0001401/06/01*4بیلبوردمیدان شریعتی دید از احمد آباد107
325,000,0001401/07/10*18عرشه پل(شهید عباسپور)- مسیر به سمت میدان امام حسین 89بابا نظر 108

325,000,0001401/10/01*18عرشه پلوجه چپ (شهید عباسپور)- مسیر به سمت فرودگاه 89بابا نظر 109

325,000,0001401/07/01*15عرشه پلوجه  (شهید عباسپور)- مسیر به سمت فرودگاه 89بابا نظر 110

325,000,0001401/07/01*24عرشه پلشهرک شیرین-  مسیر جنوب به شمال 5بسیج 111

قابل واگذاری30,000,000 پیکسلTV816*1408میدان ملک آباد- تلویزیون شهری 112

.قیمت همکاری می باشد, مبالغ فوق 
شماره تماس : 09151107690




