
متراژ(متر)ابعادتیپنشـــــــــــــــــــــانیمسیرردیف
 تعـرفــه  ماهیـانه 

(تومان)
زمـان واگذاری

۱۷۱۱۹120,000,000۱۴۰۱/۰۲/۱۴*۷بیلبوردابتدا بزرگراه وکیل آباد، مقابل پارک بزرگ ملت، شرق به غرب وکیل آباد۱

۱۲۴۸110,000,000۱۴۰۱/۰۲/۰۵*۴بیلبوردبولوار خیام، تقاطع خیام و سجاد، ضلع جنوب شرقیخیام۲

خیام۳
بولوار خیام، تقاطع خیام و ارشاد، دید از تقاطع خیام و سجاد، ضلع 

شمال شرقی
۱۰۴۰90,000,000۱۴۰۰/۱۲/۰۲*۴بیلبورد

خیام۴
بولوار خیام، تقاطع خیام و ارشاد، به سمت تقاطع خیام و سجاد، 

ضلع جنوب غربی
۱۲۴۸90,000,000۱۴۰۱/۰۷/۲۹*۴بیلبورد

۲۴.۵۲۰۰80,000,000۱۴۰۰/۱۲/۲۵*۸بیلبوردمیدان خیام، ضلع شمال غربیخیام۵

۱۲۶۰80,000,000۱۴۰۱/۰۹/۰۱*۵بیلبوردبولوار خیام، ابتدا خیابان جامی، دید از خیابان ریس و سه راه خیامخیام۶

احمدآباد۷
میدان فلسطین، ورودی ملک آباد، به سمت سه راه خیام،  ضلع 

شمال غربی چپ
۱۲۴۸85,000,000۱۴۰۱/۰۳/۰۳*۴بیلبورد

۱۲۶۰85,000,000۱۴۰۰/۱۱/۲۸*۵بیلبوردمیدان فلسطین، ضلع جنوب غربی راستاحمدآباد۸

۱۲۶۰85,000,000۱۴۰۱/۰۲/۰۸*۵بیلبوردمیدان فلسطین، ضلع جنوب غربی چپاحمدآباد۹

سجاد۱۰
بزرگراه آزادی، ابتدا سجاد و معلم، دید از میدان استقالل، شمال به 

جنوب
۱۵۹۰80,000,000۱۴۰۰/۱۱/۳۰*۶بیلبورد

سجاد۱۱
بزرگراه آزادی، ابتدا سجاد و معلم، دید از میدان آزادی، جنوب به 

شمال
۱۵۹۰60,000,000۱۴۰۰/۱۱/۰۵*۶بیلبورد

۱۲۴۸80,000,000۱۴۰۱/۰۱/۳۱*۴بیلبوردمیدان استقالل، دید از میدان جانباز، ضلع شرقیاستقالل۱۲

۱۲۴۸60,000,000۱۴۰۱/۰۲/۲۶*۴بیلبوردمیدان استقالل، دید از میدان استقالل، ضلع شرقیاستقالل۱۳

تعرفه رسانه های محیطی بیلبورد مشهد
1400 زمستان  



متراژ(متر)ابعادتیپنشـــــــــــــــــــــانیمسیرردیف
 تعـرفــه  ماهیـانه 

(تومان)
زمـان واگذاری

۴۲۴70,000,000۱۴۰۱/۰۲/۰۵*۶بیلبورد عمودی، دید از میدان جنب حرم مطهر(میدان آب)میدان بیت المقدسحرم مطهر۱۴

۹۳۹70,000,000۱۴۰۰/۱۱/۰۵*۴.۳۰بیلبورد عمودیبزرگراه وکیل آباد، بولوار هاشمیه، تقاطع هاشمیه و صارمیوکیل آباد۱۵

۱۲.۶۰۱۰۸45,000,000۱۴۰۰/۱۰/۱۵*۸.۶۰بیلبوردطرقبه، بولوار ویالشهر، مسیر برگشت به مشهدطرقبه۱۶

۶.۱۰۱۵40,000,000۱۴۰۱/۰۳/۱۲*۳.۱۰بیلبوردمیدان راه آهن، خروجی راه آهن، ضلع شمال غربیراه آهن۱۷

حرم مطهر۱۸
، ابتدا خیابان خسروی، دید از (میدان آب)میدان بیت المقدس

میدان جنب حرم مطهر
۱۶.۸۰۴۷85,000,000۱۴۰۱/۰۷/۰۳*۲.۸۰پل عابر پیاده

۱۳۴۵95,000,000۱۴۰۱/۰۱/۳۱*۳پل عابر پیادهبولوار احمدآباد، مقابل سه راه راهنمایی، دید از میدان احمد آباداحمدآباد۱۹

۱۳۴۵95,000,000۱۴۰۱/۰۲/۰۹*۳پل عابر پیادهبولوار احمدآباد، مقابل سه راه راهنمایی، دید از میدان فلسطیناحمدآباد۲۰

وکیل آباد۲۱
ابتدا بزرگراه وکیل آباد، پیشانی زیر گذر میدان آزادی، دید از سه راه 

خیام
۱۰۲۶100,000,000۱۴۰۰/۱۲/۲۸*۲.۶۰پل سوار

۲۲۶۶65,000,000۱۴۰۱/۰۲/۰۹*۳پل عابر پیادهبزرگراه کالنتری، مقابل هتل بزرگ پردیسان، دید از میدان آزادی کالنتری۲۲

۱۴۴۲65,000,000۱۴۰۱/۰۶/۳۱*۳پل عابر پیادهبزرگراه کالنتری، مقابل هتل بزرگ پردیسان، دید از میدان جمهوریکالنتری۲۳

۱۲.۲۰۳۶70,000,000۱۴۰۰/۱۲/۲۵*۳پل عابر پیادهمیدان جانباز، دید از میدان سمت چپجانباز۲۴

۱۳.۵۰۴۰70,000,000۱۴۰۱/۰۲/۰۵*۳پل عابر پیادهمیدان جانباز، دید از میدان استقالل جانباز۲۵

۱۲۳۶60,000,000۱۴۰۱/۰۵/۰۶*۳پل عابر پیادهبولوار فردوسی، مقابل ورزشگاه شهید بهشتی، بعد از میدان جانبازجانباز۲۶

۱۲۳۶60,000,000۱۴۰۱/۰۶/۳۱*۳پل عابر پیادهبولوار فردوسی، مقابل ورزشگاه شهید بهشتی، قبل از میدان جانبازجانباز۲۷

۱۲۳۶60,000,000۱۴۰۱/۰۸/۱۴*۳.۵۰پل عابر پیاده دید از وکیل آباد۳۳بزرگراه وکیل آباد، بولوار هاشمیه، هاشمیه  وکیل آباد۲۸

۱۲۳۶60,000,000۱۴۰۱/۰۸/۱۴*۳پل عابر پیادهبولوار امام خمینی، میدان انقالب اسالمی، به سمت بزرگراه کالنتریامام خمینی۲۹

۲۰.۹۰۶۳55,000,000۱۴۰۱/۰۵/۰۶*۳.۱۰پل عابر پیاده، به سمت حرم مطهر۱۵بولوار وحدت، وحدت حرم مطهر۳۰

۴۱۲25,000,000۱۴۰۱/۰۶/۳۱*۳آگهی نماBACK LIGHT- میدان فلسطین، ورودی احمد آباد احمدآباد۳۱

۱۶25,000,000۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۳*۳.۶۰آگهی نماBACK LIGHT- بزرگراه وکیل آباد، ابتدا کوثر به سمت میدان آزادی وکیل آباد۳۲

۱۲20,000,000۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۳*۴آگهی نمابزرگراه وکیل آباد، ابتدا صیاد شیرازی به سمت میدان آزادیوکیل آباد۳۳

بزرگراه آسیایی۳۴
بزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، به سمت میدان استقالل، مسیر غرب به 

شرق سمت چپ
۱۵۴۵45,000,000۱۴۰۱/۰۲/۰۵*۳پل عابر پیاده

بزرگراه آسیایی۳۵
بزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، به سمت میدان استقالل، مسیر غرب به 

شرق سمت راست
۱۵۴۵35,000,000۱۴۰۰/۱۱/۰۱*۳پل عابر پیاده

بزرگراه آسیایی۳۶
بزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، دید از میدان استقالل، مسیر شرق به 

غرب سمت چپ
۱۵۴۵45,000,000۱۴۰۰/۱۱/۳۰*۳پل عابر پیاده



متراژ(متر)ابعادتیپنشـــــــــــــــــــــانیمسیرردیف
 تعـرفــه  ماهیـانه 

(تومان)
زمـان واگذاری

بزرگراه آسیایی۳۷
بزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، دید از میدان استقالل، مسیر شرق به 

غرب سمت راست
۱۲۳۶35,000,000۱۴۰۱/۰۸/۰۵*۳پل عابر پیاده

بزرگراه آسیایی۳۸
بزرگراه آزادی، بولوار آیت اهلل رفسنجانی، ابتدا عصمتیه، به سمت 

نمایشگاه بین المللی
۲۰۶۰38,000,000۱۴۰۱/۰۲/۲۴*۳پل عابر پیاده

بزرگراه آسیایی۳۹
بزرگراه آزادی، بولوار آیت اهلل رفسنجانی، ابتدا عصمتیه، به سمت 

بزرگراه آزادی
۲۰۶۰38,000,000۱۴۰۱/۰۲/۰۲*۳پل عابر پیاده

بزرگراه آسیایی۴۰
، به سمت نمایشگاه بین ۳۸بزرگراه آزادی، بولوار آیت اهلل رفسنجانی

المللی
۲۲۵۸38,000,000۱۴۰۰/۱۲/۲۰*۲.۶۰پل عابر پیاده

چراغچی۴۱
، به سمت حرم و فرودگاه، مسیر غرب ۳۴بزرگراه چراغچی، چراغچی

به شرق
۱۸۵۴38,000,000۱۴۰۱/۰۱/۳۱*۳پل عابر پیاده

چراغچی۴۲
مسیر , ، به سمت نمایشگاه بین المللی۳۴بزرگراه چراغچی، چراغچی

شرق به غرب
۱۸۵۴38,000,000۱۴۰۱/۰۵/۰۶*۳پل عابر پیاده

چراغچی۴۳
بزرگراه چراغچی، میدان فهمیده، به سمت حرم و فرودگاه، مسیر 

غرب به شرق
۱۲۳۶38,000,000۱۴۰۰/۱۲/۲۵*۳پل عابر پیاده

چراغچی۴۴
میدان فهمیده، بولوار توس، مقابل پارک بزرگ پردیس، مسیر جنوب 

به شمال
۱۰۳۰28,000,000۱۴۰۱/۰۱/۳۱*۳پل عابر پیاده

۱۲۳۶28,000,000۱۴۰۱/۰۸/۱۴*۳پل عابر پیادهبولوار توس، میدان معراج، به سمت میدان فهمیدهچراغچی۴۵

بابانظر۴۶
،  به سمت حرم و فرودگاه، مسیر غرب به ۴۵بزرگراه بابانظر، بابانظر

شرق
۱۵۴۵28,000,000۱۴۰۱/۰۲/۳۰*۳پل عابر پیاده

بابانظر۴۷
، به سمت نمایشگاه بین المللی، مسیر شرق ۴۵بزرگراه بابانظر، بابانظر

به غرب
۱۵۴۵28,000,000۱۴۰۰/۱۱/۳۰*۳پل عابر پیاده

۱۸۱۰۸35,000,000۱۴۰۰/۱۲/۰۵*۶بیلبورد(خروج از مشهد)باغچه- آزاد راه مشهد۳تهران، کیلومتر -اتوبان مشهدتهران-  مشهد ۴۸

قابل واگذاری۱۸۱۰۸35,000,000*۶بیلبورد(خروج از مشهد)باغچه- آزاد راه مشهد۵تهران، کیلومتر -اتوبان مشهدتهران- مشهد ۴۹

قابل واگذاری۱۸۱۰۸35,000,000*۶بیلبورد(خروج از مشهد)باغچه- آزاد راه مشهد۲۰تهران، کیلومتر -اتوبان مشهدتهران- مشهد ۵۰

قابل واگذاری۱۸۱۰۸35,000,000*۶بیلبورد(ورود به مشهد)مشهد- آزاد راه باغچه۴مشهد، کیلومتر -اتوبان تهرانمشهد- تهران ۵۱

۱۸۱۰۸35,000,000۱۴۰۱/۰۱/۳۱*۶بیلبورد(ورود به مشهد)مشهد- آزاد راه باغچه۲۰مشهد، کیلومتر -اتوبان تهرانمشهد- تهران ۵۲

قابل واگذاری۱۸۱۰۸35,000,000*۶بیلبورد(ورود به مشهد)مشهد- آزاد راه باغچه۲۵مشهد، کیلومتر -اتوبان تهرانمشهد- تهران ۵۳

۱۸۱۰۸35,000,000۱۴۰۰/۱۲/۰۵*۶بیلبورد(ورود به مشهد)مشهد- آزاد راه باغچه۳۰مشهد، کیلومتر -اتوبان تهرانمشهد-  تهران ۵۴

همت۵۵
بزرگراه همت، بولوار رسالت، جاده کارخانه بزرگ سیمان، دید از 

بزرگراه همت
۱۰۳۶20,000,000۱۴۰۰/۱۱/۱۲*۳پل عابر پیاده

همت۵۶
بزرگراه همت، بولوار رسالت، جاده کارخانه بزرگ سیمان، دید از 

کارخانه سیمان
۱۰۳۶20,000,000۱۴۰۰/۱۰/۱۵*۳پل عابر پیاده

۱۴۵۶35,000,000۱۴۰۱/۰۷/۲۴*۴پل عابر پیادهطرقبه، بولوار امام خمینی، روبروی مصلی، مسیر برگشت به مشهدطرقبه۵۷


