
تا تاریخاز تاریخنوع رسانهآدرسکد

1400/9/281400/10/14الیت باکسبلوار امین مقابل سازمان مهندسی به سمت ارتش5401/1

1400/9/281400/10/14الیت باکسبلوار غدیر مقابل  دارایی  به سمت ارتش5403/1

1400/9/281400/10/14الیت باکستقاطع عطاران جمهوری پایه وسط به سمت مرجعیت5404/3

1400/11/121400/12/29الیت باکستقاطع عطاران جمهوری پایه وسط به سمت مرجعیت5404/3

1400/9/281400/10/16الیت باکستقاطع عطاران جمهوری پایه کناری  به سمت مرجعیت5404/2

1400/9/281400/9/30الیت باکسبلوار غدیر مقابل بوستان علوی پایه کناری به سمت پردیسان5405/1

1400/9/281400/10/14الیت باکسجهانبینی پایه کناری زنبیل آباد به مفید5406/1

1400/9/281400/12/29الیت باکسبلوار شهید بهشتی مقابل بیمارستان شهید بهشتی پایه کناری به سمت میدان امام5302/2

1400/9/281400/12/29الیت باکسبلوار شهید بهشتی مقابل بیمارستان شهید بهشتی پایه کناری  به سمت آزادگان5302/1

1400/9/281400/12/29الیت باکسبلوار جمهوری اسالمی تقاطع عطاران پایه کناری به سمت رسالت5407/2

تعرفه رسانه های محیطی بیلبورد استان قم
1400 زمستان  



تا تاریخاز تاریخنوع رسانهآدرسکد

1400/9/281400/10/14الیت باکسمیدان مفید پایه کناری به سمت صدوق5408/1

1400/11/121400/12/29الیت باکسمیدان مفید پایه کناری به سمت صدوق5408/1

1400/9/281400/10/14الیت باکسمیدان مفید پایه کناری ب سمت  مفید5408/2

1400/9/281400/10/14الیت باکسپایه کناری به سمت مفید(س)بلوار شهید کریمی مقابل مجتمع حضرت معصومه 5411/2

1400/9/281400/12/29الیت باکسبلوار شهید دل آذر مقابل شهرک اندیشه پایه کناری به سمت ولیعصر5501/1

5102/1
 75 متری عمار یاسر  مقابل بیمه تامین اجتماعی  پایه وسط به سمت 55بلوار 

متری
1400/9/281400/12/29الیت باکس

1400/9/281400/12/29الیت باکس متری عمار یاسر بلوار تعاون پایه کناری به سمت الزهرا75بلوار 5103/1

1400/9/281400/12/29الیت باکس متری عمار یاسر بلوار تعاون پایه کناری به سمت اتوبان75بلوار 5103/2

1400/9/281400/12/29الیت باکس خرداد مقابل امامزاده احمدپایه کناری به سمت جهاد15بلوار 5104/1

1400/9/281400/10/14الیت باکسشهرک قائم مقابل مسجدپایه وسط به سمت مرجعیت5502/1

1400/11/121400/12/29الیت باکسشهرک قائم مقابل مسجدپایه وسط به سمت مرجعیت5502/1

1400/9/281400/12/29الیت باکس خرداد مقابل دانشگاه آزاد پایه کناری به سمت ولیعصر15بلوار 5106/1

1400/11/11400/12/29الیت باکسمیدان پلیس مقابل  اداره راه پایه  وسط به سمت نکوئی5503/1

1400/9/281400/12/29الیت باکسمیدان پلیس مقابل اداره راه پایه وسط به سمت ولیعصر5503/2

1400/9/281400/12/29الیت باکسمیدان پلیس دل آذر مقابل بانک صادرات پایه کناری ولیعصر5107/1

1400/9/281400/12/29الیت باکس پایه کناری به سمت الزهرا24 متری عمار یاسر مقابل کوچه 55بلوار 5109/1

1400/9/281400/12/29الیت باکسبلوار حاج خدا کرم مقابل اداره کار پایه وسط به سمت تهران5305/1

1400/11/11400/12/29الیت باکسبلوار حاج خدا کرم مقابل اداره کار پایه کناری به سمت قم5305/2



تا تاریخاز تاریخنوع رسانهآدرسکد

1400/11/11400/12/29الیت باکسبلوار حاج خدا کرم مقابل دانشگاه پردیس قم پایه وسط به سمت تهران5306/1

1400/9/281400/12/29الیت باکسبلوار حاج خدا کرم مقابل دانشگاه پردیس قم پایه وسط به سمت قم5306/2

1400/9/281400/12/29الیت باکس پایه  کناری به سمت بنیادی53 و51بلوار امام موسی صدر  بین کوچه5307/1

1400/9/281400/10/14الیت باکسبلوار امام موسی صدر مقابل بوستان بنیادی پایه کناری به سمت نواب5308/1

1400/11/121400/12/29الیت باکسبلوار امام موسی صدر مقابل بوستان بنیادی پایه کناری به سمت نواب5308/1

1400/9/281400/12/29الیت باکسبلوار امام موسی صدر مقابل بوستان بنیادی پایه  وسط به سمت نواب5308/2

1400/9/281400/9/30الیت باکسبلوار شهید منتظری پایه کناری به سمت حرم5701/1

1400/11/11400/12/29الیت باکسبلوار شهید منتظری  پایه  کناری به سمت مصلی5701/2

1400/9/281400/12/29الیت باکسمیدان مطهری به سمت میدان پایه چپ5702/2

1400/11/11400/12/29الیت باکسمیدان مطهری ابتدای خاکفرج به سمت خاکفرج پایه راست5702/1

1400/9/281400/10/14الیت باکسمیدان مفید پایه وسط به سمت مفید5408/4

1400/11/11400/12/29الیت باکسمیدان مطهری  به سمت میدان پایه راست5702/3

1400/9/281400/12/29الیت باکسمیدان مطهری  ابتدای خیابان خاکفرج به سمت خاکفرج پایه چپ5702/4

1400/9/281400/12/29الیت باکسمیدان پلیس دل آذر مقابل  بانک صارات پایه کناری به سمت میرزای قمی5107/2

1400/9/281400/12/29الیت باکسعمار یاسر جنب ساختمان پارس پایه کناری به سمت الزهرا5704/1

1400/11/11400/12/29الیت باکسمتری75عمار یاسر جنب ساختمان پارس پایه کناری به سمت 5704/2

1400/9/281400/10/14الیت باکسبلوار جمهوری مقابل بیمارستان ولیعصرپایه کناری به سمت سپاه5416/1

1400/11/121400/12/29الیت باکسبلوار جمهوری مقابل بیمارستان ولیعصرپایه کناری به سمت سپاه5416/1



تا تاریخاز تاریخنوع رسانهآدرسکد

1400/9/281400/10/14الیت باکسبلوار جمهوری مقابل یزدانشهر پایه کناری به سمت مرجعیت5416/2

1400/11/121400/12/29الیت باکسبلوار جمهوری مقابل یزدانشهر پایه کناری به سمت مرجعیت5416/2

1400/9/281400/10/14الیت باکسبلوار توحید پایه کناری به سمت حرم5601/1

1400/11/121400/12/29الیت باکسبلوار توحید پایه کناری به سمت حرم5601/1

1400/9/281400/9/30الیت باکسبلوار امین مقابل نظام مهندسی پایه کناری به سمت حیدریان5401/3

1400/12/11400/12/29عرشه پلپل عابر پیاده دانشگاه قم به طرف پردیسان4409

1400/12/11400/12/29عرشه پلپل عابر پیاده دانشگاه قم به طرف میدان ارتش4410

1400/10/11400/10/14عرشه پل تن72 دی به سمت 19بلوار امام علی انتهای خیابان 4102

1400/12/11400/12/29عرشه پل تن72 دی به سمت 19بلوار امام علی انتهای خیابان 4102

1400/9/281400/10/14عرشه پلبلوار امام رضا سه راه خرمشهر به طرف حرم4201

1400/11/121400/12/29عرشه پلبلوار امام رضا سه راه خرمشهر به طرف حرم4201

1400/10/11400/10/14عرشه پلبلوار امام رضا سه راه خرمشهر به طرف اراک4202

1400/11/121400/12/29عرشه پلبلوار امام رضا سه راه خرمشهر به طرف اراک4202

1400/11/11400/12/29عرشه پلبلوار خداکرم مقابل اداره کار تهران به قم4301

1400/12/11400/12/29عرشه پلبلوار غدیر مقابل جهاد کشاورزی به سمت بلوار امین4401

1400/12/11400/12/29عرشه پلبلوار غدیر مقابل جهاد کشاورزی به سمت پردیسان4402

1400/12/11400/12/29عرشه پلبلوار غدیر ابتدای شهرک قدس به سمت پردیسان4404

1400/12/11400/12/29عرشه پلبلوار امین مقابل صدا و سیما به سمت میدان ارتش4405



تا تاریخاز تاریخنوع رسانهآدرسکد

1400/12/11400/12/29عرشه پلبلوار امین مقابل صدا و سیما به سمت حیدریان4406

1400/11/121400/12/29عرشه پل خرداد مقابل دانشگاه آزادبه طرف ولیعصر15بلوار 4106

1400/9/281400/10/14عرشه پلپل دستغیب خیابان امام بعد از میدان زین الدین به سمت قم4303

1400/12/11400/12/29عرشه پلپل دستغیب خیابان امام بعد از میدان زین الدین به سمت قم4303

1400/11/31400/12/29عرشه پل از طرف امام70بلوار آیت اهلل کاشانی نبش کوچه 4601

1400/9/281400/10/14عرشه پل به طرف کیوانفر70بلوار آیت اهلل کاشانی نبش کوچه 4602

1400/12/11400/12/29عرشه پلمیدان مطهری ابتدای خیابان اراک به سمت حرم4701

1400/10/171400/12/29بیلبورد1میدان سعیدی 3704

1400/9/281400/10/16بیلبوردوجه4ابتدای صدوقی 3403

1400/11/121400/12/29بیلبوردوجه4ابتدای صدوقی 3403

1400/10/31400/10/14بیلبورد2میدان سعیدی 3702

1400/11/121400/12/29بیلبورد2میدان سعیدی 3702

1400/10/11400/10/14بیلبورد3میدان سعیدی 3703

1400/11/121400/12/29بیلبورد3میدان سعیدی 3703

1400/11/121400/12/29بیلبوردمیدان آزادگان3309

1400/10/171400/12/29بیلبوردمیدان جانبازان3707

1400/9/281400/10/14بیلبوردمیدان جانبازان3705

1400/11/121400/12/29بیلبوردمیدان جانبازان3705



تا تاریخاز تاریخنوع رسانهآدرسکد

1400/9/281400/10/14بیلبوردمیدان جانبازان3706

1400/11/121400/12/29بیلبوردمیدان جانبازان3706

1400/12/11400/12/29بیلبوردبلوار غدیر مقابل شهر آفتاب3407

1400/10/11400/10/14بیلبوردمیدان امام جنب آبنما3301

1400/11/121400/12/29بیلبوردمیدان امام جنب آبنما3301

1400/10/11400/10/14بیلبوردمیدان زین الدین ورودی مدرس3302

1400/11/121400/12/29بیلبوردمیدان زین الدین ورودی مدرس3302

1400/12/11400/12/29بیلبوردمیدان مفید لچکی ورودی ابتدای بلوار صدوقی3401

1400/12/11400/12/29بیلبوردمیدان مصلی داخل پیاده رو حاشیه رودخانه3701

1400/11/121400/12/29بیلبوردچهار راه نکویی3101

1400/10/31400/10/30بیلبورد تن72بلوار شهید بهشتی به طرف 3303

1400/12/11400/12/29بیلبورد تن72بلوار شهید بهشتی به طرف 3303

1400/12/11400/12/29بیلبوردتقاطع هفت تیر کیوانفر3304

1400/10/11400/10/14بیلبوردپردیسان تقاطع بلوار دانشگاه و بلوار شهروند3801

1400/11/121400/12/29بیلبوردپردیسان تقاطع بلوار دانشگاه و بلوار شهروند3801

1400/10/71400/10/14بیلبوردمیدان الهادی جنب بوستان بنیادی3305

1400/11/121400/12/29بیلبوردمیدان الهادی جنب بوستان بنیادی3305

1400/9/281400/10/30بیلبوردخیابان امام روبروی پمپ بنزین3306



تا تاریخاز تاریخنوع رسانهآدرسکد

1400/12/11400/12/29بیلبوردخیابان امام روبروی پمپ بنزین3306

1400/9/281400/10/14بیلبورد متری شهید بهشتی و چمران20تقاطع 3307

1400/11/121400/12/29بیلبورد متری شهید بهشتی و چمران20تقاطع 3307

1400/12/11400/12/29بیلبوردبلوار غدیر ابتدای پردیسان3802

1400/12/11400/12/29بیلبوردبلوار امین تقاطع ساالریه3409


