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 آدرس منطقه کد ردیف
نوع 

 تاری    خ اکران ابعاد سازه
تعرفه ماهانه 

 )ریال(

1 T2   جنون 
 طالقانی

چهارراه طالقانی به سمت هفت 
 50000000 1400/04/05 12*3 پل بورد دوم-تی  

2 T4   جنون 
 طالقانی

هفت تی  به سمت چهارراه 
 50000000 قابل اکران 12*3 پل بورد دوم-طالقانی 

3 A8 فردیس 
بورد  -فردیس به سمت کرج

 80000000 99/12/10 24*3 پل چهارم

4 B5 هالل احمر 
میدان سپاه به سمت طالقانی 

 80000000 99/10/20 10*4 پل بورد دوم-)عمودی(

5 P2 سه راه گوهردشت 
سه راه گوهردشت به سمت 

 80000000 99/12/15 14*3 پل بورد دوم-میدان امام

6 P4  راه گوهردشتسه 
میدان امام به سمت سه راه 

 80000000 1400/04/05 15*3 پل بورد دوم-گوهردشت

7 Q2 بازار روز 
ی به سمت  میدان امام حسی 

 90000000 1400/02/10 12*3 پل بورد دوم-چهارراه مصباح

8 Q4 بازار روز 
چهارراه مصباح به سمت میدان 

ی   90000000 99/12/10 12*3 پل بورد دوم-امام حسی 

9 R4 گلشهر 
چهارراه گلزار به سمت اتوبان 

 100000000 1400/02/01 15*3 پل عابر بورد دوم-تهران

10 M2 بلوار جمهوری 
پل روحانی به سمت میدان 

 110000000 99/10/20 15*3 پل عابر بورد دوم-دانشگاه

11 M4 بلوار جمهوری 
میدان دانشگاه به سمت پل 

 110000000 1400/02/01 15*3 عابرپل  بورد دوم-روحانی 

12 X3 شهرداری 
چهارراه هفت تی  به سمت 

 110000000 99/12/05 18*3 پل عابر بورد دوم -میدان توحید

13 E2 محمدشهر 
محمدشهر به سمت ماهدشت 

 120000000 1400/02/01 15*3 پل عابر بورد دوم –

14 E4 محمدشهر 
ماهدشت به سمت محمدشهر 

 120000000 1400/02/01 15*3 عابرپل  بورد دوم –

15 F2 محمدشهر 
محمدشهر به سمت ماهدشت 

 120000000 99/11/10 18.2*3 پل عابر بورد دوم –

16 F4 محمدشهر 
ماهدشت به سمت محمدشهر 

 120000000 99/11/10 18.2*3 پل عابر بورد دوم –

17 H1 مصالی کرج 
چهارراه مصباح به سمت شاه 

 130000000 99/12/11 12*3 پل عابر عبایس

18 R2 گلشهر 
اتوبان تهران به سمت چهارراه 

 130000000 1400/02/10 15*3 پل عابر بورد دوم-گلزار



19 C2 محمدشهر 
محمدشهر به سمت ماهدشت 

 130000000 1400/03/20 15*3 پل عابر بورد دوم –

20 C4 محمدشهر 
ماهدشت به سمت محمدشهر 

 130000000 1400/03/20 15*3 پل عابر بورد دوم –

21 D2 محمدشهر 
محمدشهر به سمت ماهدشت 

 130000000 99/12/01 15*3 پل عابر بورد دوم –

22 D4 محمدشهر 
ماهدشت به سمت محمدشهر 

 130000000 99/12/01 15*3 پل عابر بورد دوم –

23 N2 بلوار چمران 
عظیمیه به سمت میدان امام 

ی   140000000 1400/02/01 15*3 پل عابر حسی 

24 B1 هشتگرد جدید  
 
ق  140000000 99/12/01 9*4 بیلبورد دید از بلوار بسیج شر

25 B2 140000000 99/12/01 9*4 بیلبورد دید از بلوار خلیج فارس هشتگرد جدید 

26 B3 140000000 99/12/01 9*4 بیلبورد دید از بلوار بسیج غرن   هشتگرد جدید 

27 A4 و کرج  می 
بورد -به سمت فردیسکرج 
 144000000 1400/02/01 17*3 پل عابر چهارم

28 A7 و کرج  می 
بورد  -فردیس به سمت کرج

 144000000 1400/02/01 17*3 پل عابر سوم

29 Z4 
ترمینال شهید 

ی  کالنی 
 -کرج به سمت محمدشهر

 160000000 99/11/01 8*4 بیلبورد سمت چپ

30 O4 مهرشهر 
به سمت خروج  مهرشهر 

 170000000 1400/02/01 12*3 پل عابر بورد دوم-اتوبان تهران

31 J4 
بلوار دانش آموز 

ق  شر
 -هفت تی  به سمت مهرویال

 180000000 99/12/01 14*3 پل عابر بورد دوم

32 K2 کالک 
اتوبان تهران به سمت جاده 

 180000000 1400/03/01 15*3 پل عابر بورد دوم-چالوس

33 K4 کالک 
جاده چالوس به سمت اتوبان 

 180000000 1400/03/01 15*3 پل عابر بورد دوم-تهران

34 D2  زیرگذر طالقانی 
 -میدان شهدا به سمت طالقانی 

 190000000 99/12/01 12*3 پل عابر بورد دوم

35 D4  زیرگذر طالقانی 
 -طالقانی به سمت میدان شهدا

 190000000 1400/04/01 12*3 پل عابر بورد دوم

36 Z3 
ترمینال شهید 

ی  کالنی 
 -کرج به سمت محمدشهر

 190000000 99/11/01 8*4 بیلبورد سمت راست

37 G2 
دانشگاه 

 200000000 99/12/01 12*3 پل عابر گوهردشت به سمت عظیمیه آزادگوهردشت

38 I2 
بلوار دانش آموز 

ق  شر
چهاراه هفت تی  به سمت 

 200000000 1400/02/01 14*3 پل عابر بورد دوم-مهرویال

39 I4 
بلوار دانش آموز 

ق  شر
مهرویال به سمت چهارراه هفت 

 200000000 1400/02/01 14*3 پل عابر بورد دوم-تی  

40 J2 
بلوار دانش آموز 

ق  شر
 -مهرویال به سمت هفت تی  

 200000000 1400/02/15 14*3 پل عابر بورد دوم

41 S2 آزادگان 
-به سمت عظیمیهگوهردشت 

 200000000 99/12/01 20*3 پل عابر بورد دوم

42 B2 هالل احمر 
طالقانی به سمت میدان 

 210000000 99/12/01 10*4 پل عابر بورد دوم-سپاه)عمودی(



43 B3 هالل احمر 
-طالقانی به سمت میدان سپاه

 210000000 99/10/23 20*3 پل عابر بورد سوم

44 Y1 210000000 99/12/01 15*3 پل عابر آباد به سمت جهانشهردولت  عالمه جعفری 

45 Y2 210000000 قابل اکران 18*3 پل عابر جهانشهر به سمت دولت آباد عالمه جعفری 

46 B6 هالل احمر 
 -میدان سپاه به سمت طالقانی 

 220000000 99/12/01 21*3 پل عابر بورد سوم

47 H2 مصالی کرج 
عبایس به سمت چهارراه شاه 

 220000000 1400/02/12 18*3 پل عابر مصباح

48 O2 مهرشهر 
اتوبان تهران به سمت ورودی 

 220000000 99/12/01 15*3 پل عابر بورد دوم-مهرشهر

49 X1 شهرداری 
میدان توحید به سمت چهارراه 

 220000000 99/12/05 18*3 پل عابر بورد اول -هفت تی  

50 X2 شهرداری 
چهارراه هفت تی  به سمت 

 220000000 99/11/01 18*3 پل عابر بورد اول -میدان توحید

51 Q1 بازار روز 
ی به سمت  میدان امام حسی 

 230000000 99/11/10 12*3 پل عابر بورد اول-چهارراه مصباح

52 Q3 بازار روز 
چهارراه مصباح به سمت میدان 

ی   230000000 اکرانقابل  15*3 پل عابر بورد اول-امام حسی 

53 T1   جنون 
 طالقانی

چهارراه طالقانی به سمت هفت 
 230000000 99/11/10 12*3 پل عابر بورد اول -تی  

54 T3   جنون 
 طالقانی

هفت تی  به سمت چهارراه 
 230000000 99/12/25 12*3 پل عابر بورد اول -طالقانی 

55 S4 آزادگان 
-عظیمیه به سمت گوهردشت

 240000000 99/12/01 20*3 عابرپل  بورد دوم

56 E1 محمدشهر 
محمدشهر به سمت ماهدشت 

 240000000 1400/02/01 15*3 پل عابر بورد اول –

57 E3 محمدشهر 
ماهدشت به سمت محمدشهر 

 240000000 1400/02/01 15*3 پل عابر بورد اول –

58 F1 محمدشهر 
محمدشهر به سمت ماهدشت 

 240000000 99/11/10 20.2*3 پل عابر بورد اول –

59 F3 محمدشهر 
ماهدشت به سمت محمدشهر 

 240000000 99/11/10 18*3 پل عابر بورد اول –

60 B4 هالل احمر 
 -میدان سپاه به سمت طالقانی 

 250000000 1400/03/01 20*3 پل عابر بورد اول

61 R3 گلشهر 
چهارراه گلزار به سمت اتوبان 

 250000000 1400/09/01 15*3 پل عابر بورد اول-تهران

62 W2 عظیمیه 
 -بلوار شورا به سمت عظیمیه

 250000000 99/12/10 18*3 پل عابر بورد دوم

63 W3 عظیمیه 
-عظیمیه به سمت بلوار شورا

 250000000 99/12/10 18*3 پل عابر بورد اول

64 W4 عظیمیه 
-عظیمیه به سمت بلوار شورا

 250000000 1400/02/01 18*3 پل عابر بورد دوم

65 G1 
دانشگاه 

 260000000 قابل اکران 14*3 پل عابر عظیمیه به سمت گوهردشت آزادگوهردشت

66 M1 بلوار جمهوری 
پل روحانی به سمت میدان 

 260000000 99/12/01 15*3 پل عابر بورد اول-دانشگاه



67 M3 بلوار جمهوری 
میدان دانشگاه به سمت پل 

 260000000 99/11/15 15*3 پل عابر بورد اول-روحانی 

68 O3 مهرشهر 
مهرشهر به سمت خروج  

 260000000 99/12/01 15*3 پل عابر بورد اول-اتوبان تهران

69 Z1 260000000 1400/05/01 10*4.8 بیلبورد کرج به سمت چالوس بیلقان 

70 Z2 260000000 1400/05/01 10*4.8 بیلبورد چالوس به سمت کرج بیلقان 

71 C1 محمدشهر 
محمدشهر به سمت ماهدشت 

 260000000 1400/03/20 15*3 پل عابر بورد اول –

72 C3 محمدشهر 
ماهدشت به سمت محمدشهر 

 260000000 1400/03/20 15*3 پل عابر بورد اول –

73 D1 محمدشهر 
محمدشهر به سمت ماهدشت 

 260000000 99/12/01 15*3 پل عابر بورد اول –

74 D3 محمدشهر 
ماهدشت به سمت محمدشهر 

 260000000 99/12/01 15*3 پل عابر بورد اول –

75 A1 و کرج  270000000 1400/06/15 44*3 پل عابر بورد اول-کرج به سمت فردیس می 

76 A2 و کرج  270000000 1400/02/15 18*3 پل عابر بورد دوم-کرج به سمت فردیس می 

77 A6 و کرج  270000000 1400/02/05 17*3 پل عابر بورد دوم -به سمت کرجفردیس  می 

78 I1 
بلوار دانش آموز 

ق  شر
چهاراه هفت تی  به سمت 

 270000000 99/11/10 14*3 پل عابر بورد اول -مهرویال

79 I3 
بلوار دانش آموز 

ق  شر
مهرویال به سمت چهارراه هفت 

 270000000 99/12/11 14*3 پل عابر بورد اول-تی  

80 J1 
بلوار دانش آموز 

ق  شر
 -مهرویال به سمت هفت تی  

 270000000 1400/02/15 14*3 پل عابر بورد اول

81 J3 
بلوار دانش آموز 

ق  شر
 -هفت تی  به سمت مهرویال

 270000000 1400/02/12 14*3 پل عابر بورد اول

82 L1 270000000 1400/02/25 18*3 پل عابر باغستان به سمت دانشگاه آزاد شهرک جهازی  ها 

83 L2 270000000 99/12/01 18*3 پل عابر دانشگاه آزاد به سمت باغستان شهرک جهازی  ها 

84 N1 بلوار چمران 
ی به سمت  میدان امام حسی 

 270000000 99/12/01 15*3 پل عابر عظیمیه

85 P1 سه راه گوهردشت 
سه راه گوهردشت به سمت 

 270000000 1400/02/30 14*3 پل عابر بورد اول-میدان امام

86 R1 گلشهر 
اتوبان تهران به سمت چهارراه 

 270000000 1400/02/12 15*3 پل عابر بورد اول-گلزار

87 A3 و کرج  می 
بورد -کرج به سمت فردیس

 280000000 1400/02/20 17*3 پل عابر سوم

88 K1 کالک 
اتوبان تهران به سمت جاده 

 280000000 1400/02/20 15*3 پل عابر بورد اول-چالوس

89 K3 کالک 
جاده چالوس به سمت اتوبان 

 280000000 1400/02/20 15*3 پل عابر بورد اول-تهران

90 P3 سه راه گوهردشت 
میدان امام به سمت سه راه 

 280000000 1400/02/01 14*3 پل عابر بورد اول-گوهردشت

91 D1  زیرگذر طالقانی 
 -شهدا به سمت طالقانی میدان 

 290000000 99/12/01 12*3 پل عابر بورد اول

92 D3  زیرگذر طالقانی 
 -طالقانی به سمت میدان شهدا

 290000000 1400/04/01 12*3 پل عابر بورد اول



93 S1 آزادگان 
-گوهردشت به سمت عظیمیه

 290000000 99/11/15 15*3 پل عابر بورد اول

 


