
(ریال)تعرفه سه ماهیانهابعادتیپموقعیت تابلوهامحورشهرکدردیف
وضعیت 

رزرو

1B رزرو121,800,000,000*4بیلبوردبلوار چمران جنب رودخانه نهر اعظمشیراز100

2B رزرو181,500,000,000*3پل عابربلوار چمران روبروی محمودیه دید از چمرانشیراز101

3B رزرو181,500,000,000*3پل عابربلوار چمران روبروی محمودیه دید از دانشجوشیراز102

4B رزرو151,500,000,000*3پل عابرچمران استخر انقالب دید از چمران شیراز103

5B رزرو151,500,000,000*3پل عابرچمران استخر انقالب دید از  دانشجوشیراز104

6B رزرو6900,000,000*3بیلبورددید از مالصدرا به دانشجوشیراز105

7B رزرو6900,000,000*3بیلبورددید از دانشجو به مالصدراشیراز106

8B رزرو81,500,000,000*4بیلبورد ارم نبش خوابگاه به سمت دانشجوشیراز107

9B رزرو121,950,000,000*3پل عابرمعالی آباد، روبروی پارک ملت شیراز108

10B رزرو2.70420,000,000*1.80الیت باکسالیت باکس معالی ابادشیراز109

11B رزرو101,950,000,000*4بیلبوردمعالی آباد، بعد از مجتمع آفتاب،مسجد دستغیبشیراز110

12B رزرو6900,000,000*3بیلبورد نمازی نبش مالصدرا، دید از نمازیشیراز111

13B رزرو6900,000,000*3بیلبورد نمازی نبش مالصدرا، دید از مالصدراشیراز112

14B رزرو122,100,000,000*4بیلبوردچهارراه مالصدراشیراز113

15B رزرو6900,000,000*3بیلبورد مالصدرا ابتدای خلیلیشیراز114

16B شیراز115
چهارراه 

خلدبرین
رزرو6900,000,000*3بیلبوردچهارراه خلدبرین

17B رزرو6900,000,000*3بیلبوردابتدای ستارخان به سمت عفیف آباد فلکه سنگی شیراز116

18B رزرو81,500,000,000*4بیلبورد(جنوبی)تقاطع ستارخان،عفیف ابادشیراز117

19B رزرو81,500,000,000*4بیلبوردمطهری دید از ستارخان به مطهریشیراز118

20B رزرو81,500,000,000*4بیلبوردمطهری دید از پاسداران به مطهریشیراز119

21B رزرو6900,000,000*3بیلبوردمیدان شهرداری مقابل بانک تجارتشیراز120

22B رزرو121,800,000,000*4بیلبوردمیدان ستاد پل باغ صفا جنب استانداریشیراز121

23B رزرو6900,000,000*3بیلبوردبلوار آزادی، ابتدای مشکین فامشیراز122

24B رزرو181,500,000,000*3پل عابرورودی گلدشت حافظ دید به معالی ابادشیراز123

25B رزرو151,500,000,000*3پل عابرورودی گلدشت حافظ دید به مجتمع خلیج فارسشیراز124

26B رزرو81,500,000,000*4بیلبوردتقاطع امیرکبیرشیراز125

27B رزرو151,500,000,000*3پل عابر امیر کبیر دید از بوشهر به فلکه فرودگاهشیراز126

28B رزرو151,500,000,000*3پل عابر امیر کبیر دید از فلکه فرودگاه به  بوشهرشیراز127

29B شیراز128
انقالب 

(پارامونت)
رزرو6900,000,000*3بیلبورد(نبش مشیر غربی)چهارراه گمرک 

30B رزرو141,500,000,000*3پل عابر هفت تنان دیداز دروازه قرآن به دلگشاشیراز129

31B رزرو141,500,000,000*3پل عابر هفت تنان دیداز باغ دلگشا به دروازه قرآنشیراز130

32B رزرو6900,000,000*3بیلبوردبلوار سیبویه تقاطع احمدی نوسیبویهشیراز131

33B رزرو81,500,000,000*4بیلبوردچهارراه پیروزیپیروزیشیراز132

34B رزرو151,200,000,000*3پل عابرA مقابل  مسلم دیداز فرودگاه وجه شیراز133

35B رزرو121,200,000,000*3پل عابرB مقابل  مسلم دیداز فرودگاه وجه شیراز134

36B رزرو151,200,000,000*3پل عابرA مقابل  مسلم دیدبه فرودگاه وجهشیراز135

37B رزرو121,200,000,000*3پل عابرB مقابل مسلم دیدبه فرودگاه وجه شیراز136

38B رزرو131,500,000,000*3پل عابر مدرس، فضل آباد دید به فرودگاهشیراز137

39B رزرو131,500,000,000*3پل عابر مدرس، فضل آباد دید از فرودگاهشیراز138

40B رزرو121,200,000,000*3پل عابر پل غدیر شرکت فالت قاره دیداز فرودگاهشیراز139

41B رزرو121,200,000,000*3پل عابرپل غدیر  شرکت فالت قاره دیداز فرودگاه شیراز140

42B رزرو121,200,000,000*3پل عابر پل غدیر  شرکت فالت قاره دیدبه فرودگاهشیراز141

43B رزرو81,200,000,000*3پل عابر پل غدیر شرکت فالت قاره دیدبه فرودگاهشیراز142

اتوبان رحمت

بلوارمدرس
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نمازی



44B رزرو13420,000,000*7بیلبوردورودی اصفهان  جنب پلیس راهشیراز143

45B رزرو10420,000,000*4پل عابرAخروجی شیرازبه اصفهان  پاالیشگاه  تابلو شیراز144

46B رزرو10420,000,000*4پل عابرBخروجی شیراز به اصفهان پاالیشگاه  تابلو شیراز145

47B رزرو10420,000,000*4پل عابرCخروجی شیرازبه اصفهان  پاالیشگاه  تابلو شیراز146

48B رزرو10420,000,000*4پل عابرAورودی از اصفهان به شیراز پاالیشگاه  تابلو شیراز147

49B رزرو10420,000,000*4پل عابرBورودی از اصفهان به شیراز پاالیشگاه  تابلو شیراز148

50B رزرو10420,000,000*4پل عابرCورودی از اصفهان به شیراز پاالیشگاه  تابلو شیراز149

ورودی و 

خروجی از 

اصفهان


