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ابعادتیپموقعیت تابلوهاشهرکد
 تعرفه ماهیانه 

(ریال)
تاریخ قابل 

 اکران

1SHZ004915950,000,0001400/03/15*3پل عابرچمران استخر انقالب دید از چمران به دانشجوشیراز

2SHZ005015950,000,0001400/03/15*3پل عابردانشجو به چمران  چمران استخر انقالب دید ازشیراز

3SHZ0180شیراز
میدان ارم، نبش دانشگاه دولتی شیراز، به 

سمت دانشجو
8900,000,0001400/03/15*4بیلبورد

4SHZ0121شیراز
بلوار قصرالدشت، چهارراه عفیف آباد، نبش 

خیابان شهید آوینی
101,100,000,0001400/03/09*5بیلبورد

5SHZ0183شیراز
دید از چمران و )میدان دانشجو دید از میدان 

(ارم
6800,000,0001400/03/08*3بیلبورد

6SHZ0184شیراز
دید از نمازی و )میدان دانشجو دید به میدان 

(مالصدرا
6800,000,0001400/02/31*3بیلبورد

7SHZ0014شیراز
معالی آباد، روبروی پارک ملت دید از معالی 

اباد
121,200,000,0001400/03/15*3پل عابر

8SHZ0015121,200,000,0001400/03/15*3پل عابرمعالی آباد، روبروی پارک ملت دید از احسانشیراز

9SHZ0057شیراز
ابتدای معالی آباد به سمت میرزای شیرازی 

(تاچارا)
10850,000,0001400/01/12*4بیلبورد

10SHZ0004شیراز
معالی آباد، روبروی مجتمع تجاری بزرگ آفتاب 

فارس
101,100,000,0001400/03/15*4بیلبورد

تعرفه رسانه های محیطی بیلبورد ، الیت باکس ، پل عابر شیراز
1400 بهار  
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11SHZ0060شیراز
میرزای شیرازی روبروی شب شیرینی دید به 

خلیج فارس
15850,000,0001399/12/15*3پل عابر

12SHZ0061شیراز
میرزای شیرازی روبروی شب شیرینی دید از 

خلیج فارس
15850,000,0001400/03/15*3پل عابر

13SHZ0067شیراز
بلوار صنایع، ابتدای میدان، دید از خلیج فارس 

به میرزای شیرازی
321,000,000,0001399/12/29*3پل عابر

14SHZ0068شیراز
بلوار صنایع، ابتدای میدان، دید از میرزای 

شیرازی به خلیج فارس
15900,000,0001400/03/15*3پل عابر

15SHZ0095شیراز
فرهنگشهر روبروی اداره دارایی و مالیات دید از 

معلم
15900,000,0001399/12/15*3پل عابر

16SHZ0096شیراز
فرهنگشهر روبروی اداره دارایی و مالیات دید 

به معلم
15900,000,0001399/12/15*3پل عابر

17SHZ008715900,000,0001400/03/15*3پل عابرفرهنگشهر، قبل از تقاطع احسان دید از معلمشیراز

18SHZ008815900,000,0001399/12/15*3پل عابرفرهنگشهر، قبل از تقاطع احسان دید به معلمشیراز

19SHZ0146شیراز
ابتدای بلوار ستارخان به سمت میدان مطهری 

روبروی ساختمان ستار
8950,000,0001399/12/15*5بیلبورد

20SHZ0147شیراز
بلوار ستارخان به سمت میدان مطهری نبش 

28کوچه 
8950,000,0001400/03/15*5بیلبورد

21SHZ023912850,000,0001399/12/05*3پل عابردروازه کازرون دید از شاهچراغشیراز
22SHZ024012850,000,0001400/03/14*3پل عابردروازه کازرون دید به شاهچراغشیراز

23SHZ0208شیراز
روبروی خیابان پرستو دید از پل امام حسن به 

بوشهر
15650,000,0001399/12/15*3پل عابر

24SHZ0209شیراز
روبروی خیابان پرستو دید از بوشهر به پل امام 

حسن
15650,000,0001399/12/15*3پل عابر

25SHZ0083شیراز
حسینی الهاشمی، شهرک گلدشت حافظ بلوار 

آفرینش دید از گلستان
15550,000,0001399/12/15*3پل عابر

26SHZ0217شیراز  مسلم دیداز فرودگاه وجه  مقابل  A (کندرو)15500,000,0001399/12/10*3پل عابر

27SHZ0218شیراز  مسلم دیداز فرودگاه وجه  مقابل  B (تندرو)12500,000,0001399/12/05*3پل عابر

28SHZ0219شیراز  مسلم دیدبه فرودگاه وجه  مقابل A (کندرو)15500,000,0001399/12/10*3پل عابر

29SHZ0220مقابل مسلم دیدبه فرودگاه وجه شیراز B (تندرو)12500,000,0001399/12/05*3پل عابر
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30SHZ0223شیراز
 A پل غدیر شرکت فالت قاره دیداز فرودگاه 

(کندرو)
12500,000,0001399/12/10*3پل عابر

31SHZ0224شیراز
 Bشرکت فالت قاره دیداز فرودگاه   پل غدیر

(تندرو)
12500,000,0001399/12/05*3پل عابر

32SHZ0225شیراز
  شرکت فالت قاره دیدبه فرودگاه  پل غدیر  A 

(کندرو)
12500,000,0001399/12/05*3پل عابر

33SHZ0226شیراز
 B پل غدیر شرکت فالت قاره دیدبه فرودگاه 

(تندرو)
12500,000,0001399/12/10*3پل عابر

34SHZ0335شیراز
گلدشت معالی آباد، روبروی شهرک باهنر، دید 

Bاز باهنر به حسینی الهاشمی وجه 
قابل اکران15500,000,000*3پل عابر

35SHZ0338شیراز
گلدشت معالی آباد، روبروی شهرداری منطقه 

A، دید به حسینی الهاشمی وجه 6
10500,000,0001399/12/05*3پل عابر

36SHZ0341شیراز
گلدشت معالی آباد، روبروی شهرداری منطقه 

A، دید از حسینی الهاشمی وجه 6
قابل اکران10500,000,000*3پل عابر

37SHZ0342شیراز
گلدشت معالی آباد، روبروی شهرداری منطقه 

B، دید از حسینی الهاشمی وجه 6
15500,000,0001399/12/06*3پل عابر

38SHZ0343شیراز
گلدشت معالی آباد، روبروی شهرداری منطقه 

C، دید از حسینی الهاشمی وجه 6
15500,000,0001399/12/28*3پل عابر

39SHZ0386شیراز
کمربندی شیراز، بعد از پل امیرکبیر، پل عابر 

روبروی به بلوار میثم، دید به جنوب
قابل اکران18500,000,000*3پل عابر

40SHZ0387شیراز
کمربندی شیراز، بعد از پل امیرکبیر، پل عابر 

روبروی به بلوار میثم، دید به شمال
18500,000,0001399/12/15*3پل عابر

41SHZ0279شیراز
  رفیوژ میانی بلوار ترمینال پروازهای داخلی

مسیر رفت
10500,000,0001399/12/05*4بیلبورد

42SHZ0284شیراز
  رفیوژ میانی بلوار ترمینال پروازهای داخلی

 مسیر برگشت
10500,000,0001399/12/05*4بیلبورد

43SHZ0285شیراز
محوطه روبروی ترمینال پروازهای داخلی دید 

1از ترمینال تابلو شماره 
8400,000,0001399/12/05*3بیلبورد

44SHZ0289شیراز
محوطه روبروی ترمینال پروازهای داخلی دید 

1به ترمینال تابلو شماره 
8400,000,0001399/12/05*3بیلبورد

45SHZ0293شیراز
فضای فوقانی درب سالن ترمینال پروازهای 

داخلی تابلو اول
2.8600,000,0001399/12/05*13.5الیت باکس

46SHZ0295شیراز
فضای فوقانی دفاتر پشت کانترهای پذیرش 

سالن عمومی ترمینال داخلی تابلو – مسافر 
1شماره 

6300,000,0001399/12/05*3الیت باکس
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47SHZ0300شیراز
فضای فوقانی تسمه نقاله های بار سالن 

1ورودی ترمینال داخلی تابلو شماره 
6300,000,0001399/12/05*2الیت باکس

48SHZ0307شیراز
  رو به رو سالن ترمینال  ورودی و خروجی  

 پروازهای بین المللی تابلو اول
12600,000,0001399/12/05*4بیلبورد

49SHZ0309شیراز
وسط تسمه نقاله سالن ) Show Roomفضای 

(ورودی ترمینال داخلی
10500,000,0001399/12/05*4کف


