
شروع اکران قیمتجهتآدرسنوعکدردیف

300,000,000افقیمیدان هفتادودوتنبیلبورد13308
190,000,0001400/8/17افقی وجهی3میدان سعیدی بیلبورد23704
190,000,0001400/8/17عمودیوجه4ابتدای صدوقی بیلبورد33403
280,000,000افقیمیدان مفید ورودی آوینیبیلبورد43405
280,000,000افقیمیدان مفید خروجی آوینی شمالیبیلبورد53406
190,000,0001400/10/3افقی2میدان سعیدی بیلبورد63702
190,000,0001400/8/17افقی3میدان سعیدی بیلبورد73703
200,000,0001400/11/3افقیمیدان آزادگانبیلبورد83309
190,000,0001400/8/17افقیمیدان جانبازانبیلبورد93707
190,000,0001400/8/17افقیمیدان جانبازانبیلبورد103705
190,000,0001400/8/17افقیمیدان جانبازانبیلبورد113706
190,000,000افقیبلوار غدیر مقابل جهادبیلبورد123408
200,000,0001400/12/1افقیبلوار غدیر مقابل شهر آفتاببیلبورد133407
160,000,0001400/10/1افقیمیدان امام جنب آبنمابیلبورد143301
150,000,0001400/7/20افقیمیدان زین الدین ورودی مدرسبیلبورد153302
280,000,0001400/12/1افقیمیدان مفید لچکی ورودی ابتدای بلوار صدوقیبیلبورد163401
150,000,0001400/8/17افقیمیدان مصلی داخل پیاده رو حاشیه رودخانهبیلبورد173701
160,000,0001400/11/3افقیچهار راه نکوییبیلبورد183101
150,000,0001400/10/3افقی تن72بلوار شهید بهشتی به طرف بیلبورد193303
170,000,0001400/8/1افقیتقاطع هفت تیر کیوانفربیلبورد203304
150,000,0001400/10/1افقیپردیسان تقاطع بلوار دانشگاه و بلوار شهروندبیلبورد213801
150,000,0001400/10/7عمودیمیدان الهادی جنب بوستان بنیادیبیلبورد223305

تعرفه رسانه های محیطی بیلبورد استان قم
1400 پاییز  



شروع اکران قیمتجهتآدرسنوعکدردیف

150,000,0001400/8/17عمودیخیابان امام روبروی پمپ بنزینبیلبورد233306
150,000,0001400/7/20عمودی متری شهید بهشتی و چمران20تقاطع بیلبورد243307
300,000,0001400/12/1افقیمیدان ارتش ابتدای خیابان حکیمبیلبورد253402
150,000,0001400/12/1عمودیبلوار الغدیر ابتدای پردیسانبیلبورد263802
220,000,0001400/12/1افقیبلوار امین تقاطع ساالریهبیلبورد273409
240,000,000افقیمیدان رسالت لچکی ورودی عطارانبیلبورد283102
150,000,000افقیمیدان مطهریvipعرشه  294703
150,000,000افقیخیابان توحیدvipعرشه  304603
120,000,000افقیبلوار منتظریvipعرشه  314704
120,000,000افقیپارکسوار شمالیvipعرشه  324705
280,000,0001400/12/1افقیپل عابر پیاده دانشگاه قم به طرف پردیسانعرشه پل334409
280,000,0001400/12/1افقیپل عابر پیاده دانشگاه فم به طرف میدان ارتشعرشه پل344410

150,000,0001400/8/17افقی تن به جمکران72 دی از 19بلوار امام علی انتهای خیابان عرشه پل354101

150,000,0001400/10/1افقی تن72 دی به سمت 19بلوار امام علی انتهای خیابان عرشه پل364102

160,000,0001400/8/17افقیبلوار امام رضا سه راه خرمشهر به طرف حرمعرشه پل374201
150,000,0001400/7/20افقیبلوار امام رضا سه راه خرمشهر به طرف اراکعرشه پل384202
150,000,0001400/11/1افقیبلوار خداکرم مقابل اداره کار تهران به قمعرشه پل394301
150,000,000افقیبلوار خداکرم مقابل اداره کار قم به تهرانعرشه پل404302
200,000,0001400/12/1افقیبلوار غدیر مقابل جهاد کشاورزی به سمت بلوار امینعرشه پل414401
200,000,0001400/12/1افقیبلوار غدیر مقابل جهاد کشاورزی به سمت پردیسانعرشه پل424402

عرشه پل434403
بلوار غدیر ابتدای شهرک قدس از پردیسان به سمت 

میدان ارتش
280,000,000افقی

190,000,0001400/12/1افقیبلوار غدیر ابتدای شهرک قدس به سمت پردیسانعرشه پل444404

190,000,0001400/7/20افقیبلوار امین مقابل صدا و سیما به سمت میدان ارتشعرشه پل454405

190,000,0001400/12/1افقیبلوار امین مقابل صدا و سیما به سمت حیدریانعرشه پل464406

عرشه پل474501
میدان پلیس مقابل بانک صادرات به سمت میدان 

ولیعصر
150,000,000افقی

150,000,000افقیمیدان پلیس مقابل اداره راه به سمت تقاطع میرزای قمیعرشه پل484103

150,000,000افقیمیدان پلیس مقابل اداره راه به سمت جمکرانعرشه پل494104
160,000,000افقی خرداد مقابل دانشگاه آزاد به سمت جهاد15بلوار عرشه پل504105
160,000,0001400/10/1افقی خرداد مقابل دانشگاه آزادبه طرف ولیعصر15بلوار عرشه پل514106

عرشه پل524303
پل دستغیب خیابان امام بعد از میدان زین الدین به 

سمت قم
150,000,0001400/7/20افقی
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عرشه پل534304
پل دستغیب خیابان امام بعد از میدان زین الدین به 

سمت تهران
150,000,000افقی

240,000,000افقیبلوار غدیر ابتدای صفاشهر به سمت پردیسانعرشه پل544407
240,000,000افقیبلوار غدیر ابتدای صفاشهر به سمت میدان ارتشعرشه پل554408

عرشه پل564203
بلوار توحید نرسیده به میدان توحید به سمت میدان 

توحید
220,000,000افقی

220,000,000افقیبلوار توحید نرسیده به میدان توحید به سمت حرمعرشه پل574204
150,000,0001400/11/3افقی از طرف امام70بلوار آیت اهلل کاشانی نبش کوچه عرشه پل584601
150,000,0001400/8/17افقی به طرف امام70بلوار آیت اهلل کاشانی نبش کوچه عرشه پل594602
170,000,0001400/12/1افقیمیدان مطهری ابتدای خیابان اراک به سمت حرمعرشه پل604701
300,000,000افقیمیدان مطهری ابتدای خیابان اراک به سمت میدانعرشه پل614702
150,000,000افقیمیدان پلیس مقابل بانک صادرات به سمت نکوییعرشه پل624502
60,000,0001400/7/20افقیبلوار امین مقابل سازمان مهندسی به سمت ارتشپایه پل635401/1
70,000,0001400/7/20افقیبلوار غدیر مقابل  دارایی  به سمت ارتشپایه پل645403/1

70,000,0001400/7/20عمودیتقاطع عطاران جمهوری پایه وسط به سمت مرجعیتپایه پل655404/3

100,000,0001400/8/17افقیتقاطع عطاران جمهوری پایه کناری  به سمت مرجعیتپایه پل665404/2

پایه پل675405/1
بلوار غدیر مقابل بوستان علوی پایه کناری به سمت 

پردیسان
60,000,0001400/7/20عمودی

70,000,0001400/7/20افقیجهانبینی پایه کناری زنبیل آباد به مفیدپایه پل685406/1

پایه پل695801/1
پایه کناری به (س)پردیسان مقابل مسجد فاطمه الزهرا 
سمت تقاطع آزادی

60,000,0001400/7/20افقی

پایه پل705302/2
بلوار شهید بهشتی مقابل بیمارستان پایه کناری به سمت  

امام
60,000,0001400/7/20افقی

پایه پل715302/1
بلوار شهید بهشتی مقابل بیمارستان  پایه کناری  به 

سمت آزادگان
60,000,0001400/8/17افقی

100,000,0001400/8/1عمودیمیدان مفیدپایه وسط به سمت صدوقپایه پل725408/3
70,000,0001400/7/20افقیمیدان مفید پایه کناری به سمت صدوقپایه پل735408/1
70,000,0001400/7/20عمودیمیدان مفید پایه کناری ب سمت  مفیدپایه پل745408/2

پایه پل755409/1
بلوار جمهوری اسالمی  ابتدای یزدان شهر پایه  کناری  به 

سمت  سپاه
60,000,0001400/7/20افقی

پایه پل765411/2
بلوار شهید کریمی مقابل مجتمع حضرت معصومه،پایه 

کناری به سمت مفید
40,000,0001400/7/20افقی

پایه پل775501/1
بلوار شهید دل آذر مقابل شهرک اندیشه پایه کناری به 

سمت ولیعصر
60,000,0001400/7/20افقی

پایه پل785102/1
بلوار عمار یاسر مقابل بیمه تامین اجتماعی ، پایه وسط به 

 متری75سمت 
60,000,0001400/7/20افقی
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پایه پل795103/1
 متری عمار یاسر بلوار تعاون پایه کناری به سمت 75بلوار 

الزهرا
60,000,0001400/7/20افقی

پایه پل805103/2
 متری عمار یاسر بلوار تعاون پایه کناری به سمت 75بلوار 

اتوبان
60,000,0001400/7/20افقی

پایه پل815104/1
 خرداد مقابل امامزاده احمدپایه کناری به سمت 15بلوار 

جهاد
60,000,0001400/8/17افقی

60,000,0001400/7/20عمودیشهرک قائم مقابل مسجدپایه وسط به سمت مرجعیتپایه پل825502/1

پایه پل835106/1
 خرداد مقابل دانشگاه آزاد پایه کناری به سمت 15بلوار 

ولیعصر
60,000,0001400/7/20عمودی

70,000,0001400/11/1افقیمیدان پلیس مقابل  اداره راه پایه  وسط به سمت نکوئیپایه پل845503/1

70,000,0001400/7/20افقیمیدان پلیس مقابل اداره راه پایه وسط به سمت ولیعصرپایه پل855503/2

70,000,0001400/7/20افقیمیدان پلیس دل آذر مقابل بانک صادرات پایه کناریپایه پل865107/1

پایه پل875109/1
 پایه کناری به 24 متری عمار یاسر مقابل کوچه 55بلوار 

سمت الزهرا
60,000,0001400/7/20افقی

60,000,0001400/7/20عمودیبلوارخدا کرم مقابل اداره کار پایه وسط به سمت تهرانپایه پل885305/1

60,000,0001400/11/1عمودیبلوارخدا کرم مقابل اداره کار پایه وسط به سمت قمپایه پل895305/2

پایه پل905306/1
بلوارخدا کرم مقابل دانشگاه پردیس قم پایه وسط به 

سمت تهران
60,000,0001400/11/1عمودی

پایه پل915306/2
بلوار خدا کرم مقابل دانشگاه پردیس قم پایه وسط به 

سمت قم
60,000,0001400/7/20عمودی

پایه پل925307/1
 پایه  کناری به 53 و51بلوار امام موسی صدر  بین کوچه

سمت بنیادی
100,000,0001400/7/20افقی

پایه پل935308/1
بلوار امام موسی صدر مقابل بوستان بنیادی پایه کناری به 

سمت نواب
60,000,0001400/8/17افقی

پایه پل945308/2
بلوار امام موسی صدر مقابل بوستان بنیادی پایه  وسط 

به سمت نواب
100,000,0001400/7/20افقی

60,000,0001400/8/17عمودیبلوار شهید منتظری پایه کناری به سمت حرمپایه پل955701/1
60,000,0001400/11/1عمودیبلوار شهید منتظری  پایه  کناری به سمت مصلیپایه پل965701/2
60,000,0001400/7/20عمودیمیدان مطهری به سمت میدان پایه چپپایه پل975702/2

پایه پل985702/1
میدان مطهری ابتدای خاکفرج به سمت خاکفرج پایه 

راست
70,000,0001400/8/1عمودی

100,000,0001400/8/17عمودیمیدان مفید پایه وسط به سمت مفیدپایه پل995408/4
60,000,0001400/11/1عمودیمیدان مطهری  به سمت میدان پایه راستپایه پل1005702/3
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پایه پل1015702/4
میدان مطهری  ابتدای خیابان خاکفرج به سمت خاکفرج 

پایه چپ
70,000,0001400/7/20افقی

70,000,0001400/7/20افقیمیدان پلیس دل آذر مقابل  بانک صارات پایه کناریپایه پل1025107/2

پایه پل1035704/1
عمار یاسر جنب ساختمان پارس پایه کناری به سمت 

الزهرا
60,000,0001400/7/20افقی

پایه پل1045704/2
عمار یاسر جنب ساختمان پارس پایه کناری به سمت 

متری75
60,000,0001400/11/1عمودی

پایه پل1055416/1
بلوار جمهوری مقابل بیمارستان ولیعصرپایه کناری به 

سمت سپاه
40,000,0001400/7/20عمودی

پایه پل1065416/2
بلوار جمهوری مقابل بیمارستان ولیعصر پایه کناری به 

سمت مرجعیت
40,000,0001400/7/20عمودی

70,000,0001400/7/20افقیتقاطع عطاران جمهوری پایه کناری به سمت رسالتپایه پل1075407/2

100,000,0001400/8/17افقیابتدای صفاشهر پایه کناری به سمت میدان ارتشپایه پل1085417/1
70,000,0001400/7/20عمودیبلوار امین مقابل سازمان مهندسی به سمت ارتشپایه پل1095401/1


