
 «مشهدمیلیون در  140تا  100لیغات محیطی از تعرفه تب»

 021-91090581برای مشاوره رایگان تماس بگیرید : 

کد  ردیف
 سازه

محدوده 
جغرافیایی 

 سازه
نوع  آدرس استقرار سازه

 سازه
ابعاد 

 سازه)متر(
متراژ 

 سازه)متر(

مبلغ تعرفه 
ماهیانه 
 )ریال(

زمان 
 واگذاری

1 AH3 ملک آباد 
میدان فلسطین)ملک 
-آباد(، ورودی احمد آباد

BACK LIGHT 
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ 1090000000 ۱۲ ۴*۳ آگهی نما  

2 V5 وکیل آباد 
بولوار وکیل آباد، ابتدا 
کوثر به سمت میدان 

 BACK LIGHT-آزادی
۳/۶۰ آگهی نما * ۳/۶۰  ۱۶ 1090000000 ۱۴۰۰/۱۱/۲۴  

3 V6 وکیل آباد 
بولوار وکیل آباد، ابتدا 

صیاد شیرازی به سمت 
 میدان آزادی

۳/۱۰ آگهی نما * ۴/۱۰  ۱۲ 1090000000 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱  

4 AZ1  بزرگراه
 آسیایی

بزرگراه آزادی، ابتدای 
شاهد، مسیر شمال به 
جنوب سمت چپ، به 
 سمت میدان استقالل

پل عابر 
 پیاده

۳*۱۵ ۴۵ 1090000000 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱  

5 AZ2 
بزرگراه 
 آسیایی

بزرگراه آزادی، ابتدای 
شاهد، مسیر شمال به 
جنوب سمت راست، به 
 سمت میدان استقالل

پل عابر 
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ 1090000000 ۴۵ ۱۵*۳ پیاده  

6 AZ3  بزرگراه
 آسیایی

ابتدای بزرگراه آزادی، 
شاهد، مسیر جنوب به 

شمال سمت چپ، 
 نمای میدان استقالل

پل عابر 
 پیاده

۳*۱۵ ۴۵ 1090000000 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱  

7 AZ4 
بزرگراه 
 آسیایی

بزرگراه آزادی، ابتدای 
شاهد، مسیر جنوب به 
شمال سمت راست، 
 نمای میدان استقالل

پل عابر 
۹۹/۱۲/۰۵ 1090000000 ۳۶ ۱۴*۳ پیاده  

8 K3 کالنتری 

بزرگراه شهید کالنتری، 
مقابل هتل بزرگ 

پردیسان، نمای میدان 
 آزادی

پل عابر 
 پیاده

۳*۲۲ ۶۶ 1390000000 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱  



9 K4 کالنتری 

بزرگراه شهید کالنتری، 
مقابل هتل بزرگ 

پردیسان، نمای میدان 
 جمهوری

پل عابر 
 پیاده

۳*۱۴ ۴۲ 1390000000 ۱۴۰۰/۰۳/۰۸  

10 J1 جانباز 
میدان جانباز سمت 
چپ، نمای میدان 

 جانباز

پل عابر 
 پیاده

۳*۱۲ ۳۶ 1390000000 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱  

11 J2 جانباز 
میدان جانباز، نمای 

 میدان استقالل
پل عابر 

*۳ پیاده ۱۳/۵۰  ۴۰ 1390000000 ۹۹/۱۲/۲۵  

12 F1 جانباز 
بولوار فردوسی، مقابل 
ورزشگاه شهید بهشتی، 

 بعد از میدان جانباز

ر پل عاب
 پیاده

۳*۱۲ ۳۶ 1390000000 ۹۹/۱۲/۲۸  

13 F2 جانباز 
بولوار فردوسی، مقابل 
ورزشگاه شهید بهشتی، 

 قبل از میدان جانباز

پل عابر 
 پیاده

۳*۱۲ ۳۶ 1390000000 ۱۴۰۰/۰۶/۲۶  

 

 الو تبلیغمنبع : 

 

https://alotabligh.com/
https://alotabligh.com/

