
 



 ردیف کد تابلو نوع سازه آدرس عرض ارتفاع متراژ تاریخ اکران تعرفه ماهیانه )ریال(

1.800.000.000 12/03/1401 تهران به شمال،پردیس پارک فناوری اطالعات _آزادراه تهران  30 4 120   A1 1 پل هوائی 

1.800.000.000 12/03/1401 شمال به تهران ،پردیس پارک فناوری اطالعات  _آزادراه تهران 30 4 120   A2 2 پل هوائی 

1.700.000.000 01/08/1401 تهران به شمال،پردیس روبروی دانشگاه پردیس _آزادراه تهران  30 3 90   A3 3 پل هوائی 

1.700.000.000 01/08/1401 شمال به تهران،پردیس روبروی دانشگاه پردیس _آزادراه تهران  30 3 90  هوائیپل    A4 4 

شمال به تهران ،پردیس قبل از عوارضی _آزاد راه تهران  12 5.2 62.4 قابل ارائه 1.200.000.000  A5 5 بیلبورد 

متر بعد از عوارضی تهران به شمال 50، تهران پردیس _آزادراه 52 4 208 -- 2.000.000.000  A6 6 پل هوائی 

متر قبل از عوارضی ،شمال به تهران 50، پردیس_آزادراه تهران  52 4 208 -- 2.000.000.000  A7 7 پل هوائی 

00.000.00031. تهران به شمال اولین سازه،حدفاصل رودهن به دماوند ،  6.25 11.4 71.25 قابل ارائه    B1 8 بیلبورد 

00.000.00031. تهران به شمال دومین سازه،حدفاصل رودهن به دماوند ،  6.25 11.4 71.25 قابل ارائه   B2 9 بیلبورد 

00.000.00031. تهران به شمال سومین سازه،حدفاصل رودهن به دماوند ، 6.25 11.4 71.25 قابل ارائه   B3 10 بیلبورد 

1.000.000.000 09/10/1401 تهران به شمال ،چناران  ،حدفاصل رودهن به دماوند 24 4 96   B4 11 پل هوایی 

1.000.000.000 09/10/1401 شمال به تهران ،چناران  ،رودهن به دماوند حدفاصل 24 4 96   B5 12 پل هوایی 

شمال به تهران  گالهک، ،حدفاصل دماوند به رودهن 14 6 84 قابل ارائه 1.200.000.000  B6 13 بیلبورد 

تهران به شمال ، ابتدای آزاد راه تهران پردیس ،بومهن 25 4 100 قابل ارائه 1.000.000.000  B7 14 پل هوایی 

شمال به تهران، ابتدای آزادراه تهران پردیس ،بومهن 25 4 100 قابل ارائه  1.000.000.000  B8 15 پل هوایی 



تهران به شمال، ابتدای کوچه غنی ،بلوار اصلی شهر ،بومهن 18 4 72 قابل ارائه 1.000.000.000  B9 16 پل هوائی 

ابتدای کوچه غنی مسیر شمال به تهران بومهن بلوار اصلی شهر 18 4 72 قابل ارائه 1.000.000.000  B10 17 پل هوائی 

 B11 18 پل هوائی بومهن بلوار اصلی شهر جنب بانک ملی مسیر تهران به شمال 20 3.5 70 -- 1.000.000.000

 B12 19 پل هوائی بومهن بلوار اصلی شهر جنب بانک ملی مسیر شمال به تهران 20 3.5 70 -- 1.000.000.000

 B13 20 پل هوائی انتهای بومهن ورودی جاده هراز مسیر تهران به شمال   98 -- 1.200.000.000

 B14 21 پل هوائی انتهای بومهن ورودی جاده هراز مسیر شمال به تهران   98 -- 1.200.000.000

 B15 22 پل هوایی رودهن جنب آتش نشانی مسیر شمال به تهران 14.9 3 44.7 -- 1.000.000.000

700.000.000 07/09/01  C1 23 بیلبورد محور تهران فیروزکوه، شهر گیالوند، ابتدای بلوار شهید بهشتی ،تابلو سه وجهی گردان 8 4 32 

700.000.000 01/03/01  C2 24 بیلبورد محور تهران فیروزکوه، شهر گیالوند، ابتدای بلوار شهید بهشتی، تابلو سه وجهی گردان 8 4 32 

 C3 25 بیلبورد محور تهران فیروزکوه، شهر گیالوند، ابتدای بلوار شهید بهشتی، تابلو سه وجهی گردان 8 4 32 قابل ارائه 700.000.000

700.000.000 01/03/01  D1 26 بیلبورد ورودی دماوند قبل از پلیس راه مسیر تهران به شمال 20 7 70 

، تهران به شمالاز پلیس راهورودی دماوند بعد  12 7 84 -- 700.000.000  D2 27 بیلبورد 

600.000.000 01/03/01  D3 28 پل هوائی دماوند جنب تامین اجتماعی مسیر تهران به شمال 15 3.5 52.5 

 D4 29 پل هوائی دماوند جنب تامین اجتماعی مسیر شمال به تهران 15 3.5 52.5 قابل ارائه 600.000.000

600.000.000 15/03.01  D5 30 پل هوایی دماوند دمادشت مسیر تهران به شمال 20 3.5 70 

600.000.000 15/07/01  D6 31 پل هوایی دماوند دمادشت مسیر شمال به تهران 20 3.5 70 



800.000.000 01/04/01  D7 32 پل هوایی دماوند سه راهی مسیر تهران به شمال 12 3.5 42 

800.000.000 15/08/01 سه راهی مسیر شمال به تهراندماوند  12 3.5 42   D8 33 پل هوایی 

 D9 34 بیلبورد دماوند قبل از شهرک هشت بهشت مسیر تهران به شمال 3 16 78 قابل ارائه 1.000.000.000

600.000.000 01/03/01  D10 35 پل هوایی دماوند اسالم اباد مسیر تهران به شمال 4 24 96 

600.000.000 15/08/01 شمال به تهران ، اسالم اباد دماوند 4 24 96   D11 36 پل هوائی 

800.000.000 01/05/01 تهران به شمال ،دماوند آبسرد 4 20 80   D12 37 پل هوائی 

800.000.000 20/09/01 شمال به تهران، دماوند آبسرد 4 20 80   D13 38 پل هوائی 

تهران به فیروزکوه ، ابتدای آبسرد 5 12 60 قابل ارائه 600.000.000  D14 39 بیلبورد 

تهران به شمال، زرین دشت قبل از فیروزکوه 5 12 60 قابل ارائه 600.000.000  D15 40 بیلبورد 

 D16 41 بیلبورد  شمال به تهران، قبل از رستوران امین، فیروزکوه 6 14 84 قابل ارائه 600.000.000

شمال به تهران ، سربندان 6.6 15 99 قابل ارائه 600.000.000  D17 42 بیلبورد 

تهران به شمال ،سربندان 6 12 72 قابل ارائه 600.000.000  D20 43 بیلبورد 

شمال به تهران ، دماوند خروجی مسکن مهر 5 12 60 قابل ارائه 1.200.000.000  D18 44 بیلبورد 

شمال به تهران،  6 14 84 قابل ارائه 800.000.000  cng گیالوند روبروى جایگاه   D19 45 بیلبورد 

 G1 45 پل هوایی گیالوند بلوار بعثت تقاطع ولیعصر به سمت چهار راه شهید سردار سلیمانی 11 3 33 قابل ارائه 500.000.000

500.000.000 01/05/01  G2 46 پل هوایی گیالوند بلوار بعثت تقاطع ولیعصر به سمت تهران 14 3 42 



بلوار بعثت تقاطع رجایی به سمت چهار راه شهید سردار سلیمانیگیالوند   10 3 30 قابل ارائه 500.000.000  G3 47 پل هوایی 

500.000.000 05/03/01  G4 48 پل هوایی گیالوند بلوار بعثت چهارراه شهید سلیمانی 12.2 3 36.6 

 G5 49 پل هوایی گیالوند بلوار بعثت چهارراه شهید سلیمانی 12.2 3 36.6 قابل ارائه 500.000.000

 G6 50 پل هوایی گیالوند بلوار بعثت چهارراه شهید سلیمانی 15.2 3 45.6 قابل ارائه 500.000.000

 G7 51 پل هوایی گیالوند بلوار بعثت چهارراه شهید سلیمانی 15.2 3 45.6 قابل ارائه 500.000.000

500.000.000 15/04/01 گیالونددماوند مرکز اصلی شهر میدان معلم به سمت  18 2.5 45   G8 52 پل هوایی 

دماوندلی شهر میدان معلم به سمت دماوند مرکز اص 18 2.5 45 قابل ارائه  500.000.000  G9 53 پل هوایی 

تهران به شمال ،محور هراز قبل از امامزاده هاشم  12 5 60 قابل ارائه 1.000.000.000  H1 54 بیلبورد 

تهران به شمال ،رودهن جنب رستوران الله صحرا  14.9 3 44.7 قابل ارائه  800.000.000  R1 55 پل هوایی 

تهران به شمال ، محور هراز قبل از ابعلی ابتدای کریتون 30 3 90 قابل ارائه 800.000.000  R2 56 پل هوایی 

شمال به تهران،محور هراز قبل از ابعلی ابتدای کریتون  30 3 90 قابل ارائه  800.000.000  R3 57 پل هوایی 

سازه، تهران به شمال 9کمربندی بومهن،  14 6 84 قابل ارائه 1.200.000.000  K 58 بیلبورد  

 




