
آدرس نوع تابلو ابعاد به متر مبلغ

(تومان)یکما هه 

بلوار کشاورزی، حدفاصل چهارراه کشاورزی و 

(مسیر شرق به غرب)مفتح 
عرشه پل 3×12 58,000,000

بلوار کشاورزی، حدفاصل چهارراه کشاورزی و 

(مسیر غرب به شرق)مفتح 
عرشه پل 3×12 58,000,000

مسیر )بلوار کشاورزی، مقابل خیابان باغ فردوس

(شرق به غرب
عرشه پل 5/3×10 58,000,000

بلوار کشاورزی،حدفاصل سه راه سیمین و میدان 

(مسیر شرق به غرب)ارتش
عرشه پل 4×12 58,000,000

بلوار کشاورزی،حدفاصل سه راه سیمین و میدان 

(مسیر غرب به شرق)ارتش
عرشه پل 4×12 58,000,000

مسیر )بزرگراه شهید خرازی، پل شهید احمدی 

(شمال به جنوب
عرشه پل 3×12 58,000,000

مسیر )بزرگراه شهید خرازی، پل شهید احمدی 

(جنوب به شمال
عرشه پل 3×12 58,000,000

بزرگراه شهید خرازی ، مقابل خیابان شهیدان 

(مسیر جنوب به شمال)
عرشه پل 5/3×12 58,000,000

بزرگراه شهید خرازی ، مقابل خیابان شهیدان 

(مسیر شمال به جنوب)
عرشه پل 5/3×12 58,000,000

بزرگراه ردانی پور ، مقابل خیابان آیت هللا 

(مسیر غرب به شرق)صادقی 
عرشه پل 5/3×15 58,000,000

بزرگراه ردانی پور ، مقابل خیابان آیت هللا 

(مسیر شرق به غرب)صادقی 
عرشه پل 5/3×15 58,000,000

بزرگراه ردانی پور، مقابل خیابان استاد شهریار 

(مسیر غرب به شرق)
عرشه پل 5/3×12 58,000,000

بزرگراه ردانی پور، مقابل خیابان استاد 

(مسیر شرق به غرب)شهریار
عرشه پل 5/3×12 58,000,000

بزرگراه ردانی پور، مقابل خیابان شمس آباد 

(مسیر غرب به شرق)
عرشه پل 5/3×12 58,000,000

بزرگراه ردانی پور، مقابل خیابان شمس آباد 

(مسیر شرق به غرب)
عرشه پل 5/3×15 58,000,000

مسیر )خیابان کاوه، مقابل خیابان شهید کرمی 

(شمال به جنوب
عرشه پل 3×15 58,000,000

مسیر )خیابان کاوه مقابل خیابان شهید کرمی 

(جنوب به شمال
عرشه پل 3×12 58,000,000

مسیر )قبل از میدان ماه فرخی   خیابان رزمندگان،

(شرق به غرب
عرشه پل 3×12 58,000,000

مسیر )خیابان رزمندگان ، قبل از میدان ماه فرخی 

(غرب به شرق
عرشه پل 3×12

58,000,000

مسیر )بزرگراه چمران، مقابل خیابان اشراق 

(غرب به شرق

عرشه پل 5/3×8 58,000,000

عرشه پل 15×5/3 58,000,000



بزرگراه اردستانی، بعد از زیر گذر میدان الله 

(مسیر غرب به شرق)

مسیر شمال به )خیابان هزارجریب مقابل دانشگاه 

(جنوب
عرشه پل 3×12 58,000,000

مسیر شرق )بزرگراه چمران، مقابل خیابان اشراق 

(به غرب
عرشه پل

5/3×8
48,000,000

بزرگراه اردستانی قبل از زیر گذر میدان الله 

(مسیر شرق به غرب)
عرشه پل 10×5/3 48,000,000

بزرگراه شهید کاظمی مقابل برجهای مسکونی 

(مسیر غرب به شرق) 1سپهر 
عرشه پل 3×12 48,000,000

بزرگراه شهید کاظمی مقابل برجهای مسکونی 

(مسیر غرب به شرق) 2سپهر 
عرشه پل 3×12 48,000,000

بزرگراه شهید کاظمی مقابل برجهای مسکونی 

(مسیر شرق به غرب)  سپهر
عرشه پل 3×12 48,000,000

خیابان سروش ، قبل از زیرگذر میدان قدس 

(مسیر جنوب به شمال)
عرشه پل 4×10 48,000,000

خیابان سروش ، بعد از زیرگذر میدان قدس 

(مسیر شمال به جنوب)
عرشه پل 4×10 48,000,000

مسیر جنوب به )خیابان سروش، مقابل مسجدالغفور

(شمال
عرشه پل 4×9 48,000,000

مسیر شمال به )خیابان سروش، مقابل مسجدالغفور 

(جنوب
عرشه پل 4×9 48,000,000

خیابان سروش، بعد از زیر گذر میدان احمد آباد 

(مسیر شمال به جنوب)
عرشه پل 4×8 48,000,000

مسیر شرق )خیابان مدرس، مقابل خیابان مولوی 

(به غرب
عرشه پل 4×8 48,000,000

مسیر غرب )خیابان مدرس، مقابل خیابان مولوی 

(به شرق
عرشه پل 4×8 48,000,000

مسیر )خیابان پروین، مقابل خیابان حکیم شفایی 

(شمال به جنوب
عرشه پل 3×12 48,000,000

مسیر )خیابان پروین مقابل خیابان حکیم شفایی 

(جنوب به شمال
عرشه پل 3×12 48,000,000

مسیر )خیابان پروین مقابل خیابان میرزا نصیر 

(شمال به جنوب
عرشه پل 3×12 48,000,000

مسیر )خیابان پروین مقابل خیابان میرزا نصیر 

(جنوب به شمال
عرشه پل 3×12 48,000,000

مسیر شمال )خیابان پروین مقابل خیابان عسگریه 

(به جنوب
عرشه پل 3×15 48,000,000

مسیر جنوب )خیابان پروین مقابل خیابان عسگریه 

(به شمال
عرشه پل 3×12 48,000,000

خیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود 

(مسیر جنوب به شمال)
عرشه پل 3×12 48,000,000

خیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود 

(مسیر شمال به جنوب)
عرشه پل 3×12 48,000,000

(مسیر غرب به شرق)خیابان آتشگاه  عرشه پل 4×8 48,000,000

عرشه پل 15×5/3 58,000,000



(مسیر شرق به غرب)میدان الله  سه وجهی 4×9 48,000,000

ابتدای بزرگراه شهید میثمی،بطرف کوه 

(مسیر غرب به شرق)صفه
سه وجهی 4×12 48,000,000

ابتدای بزرگراه شهید میثمی،بطرف پل وحید، دید 

(مسیر شرق به غرب)از کوه صفه
سه وجهی 4×12 48,000,000

مسیر غرب به )خیابان جی مقابل خیابان نیرو 

(شرق
عرشه پل 4×10 48,000,000


