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 .شوید دیده شهر جاي همه

 کامال بصورت اصفهان شهرداري هاياتوبوس بدنه وير بر پایه عصب تبلیغات آغاز

 .محدود ظرفیت با فروش طالیی فصول آستانه در و انحصاري

 سفید سیاه شرکت طرح؛ مجری

 تبلیغات تمام بدنه اتوبوستعرفه 

 مدت قیمت ویژه قیمت پایه شرح

 یک دوره یک ماهه 50000000 50000000 یک دستگاه تمام بدنه اتوبوس

 یک دوره سه ماهه 135000000 150000000 یک دستگاه تمام بدنه اتوبوس

 ک دوره شش ماههی 240000000 300000000 یک دستگاه تمام بدنه اتوبوس

 یک دوره یک ساله 390000000 600000000 تمام بدنه اتوبوسیک دستگاه 

 

 توضیحات:

  باشد.می 1395اعتبار این تعرفه تا پایان سال 

 های درخواستی اعمال خواهد گردید.تخفیفات ویژه بر اساس مدت زمان قرارداد و تعداد اتوبوس 

  باشد.ریال می 5000000هزینه طراحی مبلغ 

 باشد.ریال می 15000000مبلغ  هزینه چاپ، نصب و پاکسازی 

 ... باشد.می (مبالغ فوق بدون در نظر گرفتن هر گونه کسورات قانونی )بیمه، مالیات، ارزش افزوده و 
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  خط  ر حرکتمسیـــــ  فعال

خیابان آیت اهلل  -یدان الله ـ خیابان زینبیه م -خ نشاط -هار باغ خواجو چ -م بزرگمهر ) دارک –میدان بزرگمهر 24 

  (غفاری

 1 

ـ چهار باغ  )ع(خیابان فروغی ـ میدان شهدا ـ چهار باغ پایین ـ میدان امام حسین( میدان انقالب –دروازه تهران  12 

  (عباسی

 9* 

 14  (توحید، نظر شرقی، چهارباغ باال، میدان آزادی، شیخ صدوق جنوبی، مرداویج، کارگر) کوي بهار –هتل پل  9 

 16   (کاوه ،چهارباغ عباسی، م انقالب، پل فلزی، حکیم نظامی، پل وحید، رودکی) ترمینال زاینده رود-سه راه ملک شهر 18 

 *26   (چهاراه قصر، جهاد، آتشگاه، دوراهی خمینی شهر )سه راه درچه –شیخ بهایی  20 

 *27  (رباط، رزمندگان، جابر انصاری، کاوه) ترمینال کاوه –دروازه تهران  5 

 28  (ول،م بزرگمهر،مشتاق دوم،پل شهرستان، جی شیرمطهری، م انقالب، کمال اسماعیل،مشتاق ا)خوراسگان  -پل شیري  18 

 31   (ربی و شرقی، میر، آپادانا، آبشار دومغباغ دریاچه، نظر ) آبشار -ترمینال زاینده رود 15 

 34   (انشگاه، دانشگاه، هزار جریب، صفهفلزی، حکیم نظامی، چهاراه دل پکاشانی، بهشتی، ) ترمینال صفه -دروازه تهران 37 

 36  (ماماچهارباغ باال، دروازه شیراز، هزار جریب، کوی ) کوي امام -هتل پل 10 

 40   (ان، سهروردی، بزرگراه جانبازانبلوار ملت، بلوار سعدی، میرزاکوچک خ) شهرک امیریه -هتل پل 9 

 *42   (بهمن، عالمه امینی، نیرو 22هشت بهشت، استانداری، شریف واقفی ،)همدانیان –دروازه دولت  12 

 *43   (هشت بهشت، استانداری، نشاط، م احمد آباد، پروین) لهال -پروین -دروازه دولت   20 

 45   (دالرضاق، مسجد سید، صمدیه لباف، شریف غربی رهنانولی عصر، عب) صمدیه لباف -میدان احمد آباد 8 

 54    (گراه شهید دستجردی، اصفهان سیتی سنتر، بهارستانهزار جریب، بزرا) بهارستان -دروازه شیراز  10 

 *63  (لدسته، فردوسی، شیخ صدوق شمالی و جنوبی، مرداویج، هزار جریبباغ گ) دانشگاه اصفهان -دروازه دولت  9 

 76   (د، قایمهزار جریب، م دفاع مقدس، بزرگراه شهید دستجردی ،سپاهانشهر، توحی ،شاهد)سپاهانشهر –دروازه شیراز  10 

 79   (ت بهشت، م انقالب، پل فلزی، حکیم نظامی، محتشم کاشانی، سهروردیعبدالرزاق، هش) مفتح، فرح آباد -م امام علی 15 

 18 
 اق دوم، پل بزرگمهر، آبشار، شهیدآقابابایی، مشتان، م الله، بزرگراه کاوه، چمر) ترمینال صفه -سه راه ملک شهر

 (همت، سجاد، فرایبورگ، مرداویج، هزار جریب
 80 

 83   (له، پروین، جی، همدانیان، نیرو، خیابان اللهبزرگراه چمران، م ال) پل بزرگمهر -ترمینال کاوه 10 

 86   (دستجردی، سپاهانشهر، بلوار غدیر، بعثت، قائمقدس، بزرگراه هزارجریب،م دفاع م،غدیر)سپاهانشهر -دروازه شیراز 15 

 60 
، چهارباغ پایین و عباسی، مطهری، پل آذر، توحید م مفتح، سه راه ملک شهر، کاوه) ترمینال صفه -ملک شهر

  (،دانشگاه، دروازه شیراز، هزار جریب، صفه
 91 

 17 
دروازه دولت، طالقانی، کاشانی، امام خمینی، خانه غ عباسی، آمادگاه، چهاربا) اصفهان خانه -پارک شهید رجایی 

 (اصفهان، گلخانه، م علیخانی، م مفتح
 92 
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 30 
کاوه، بزرگراه ردانی پور، خ امام خمینی، دروازه تهران، خرم، بزرگراه خرازی ) ترمینال صفه -خانه اصفهان،م علیخانی

  (ال صفهاتوبان عقارب پرست، کوه صفه، ترمین،پل وحید، میرزاکوچک خان، سه راه سیمین، بلوار جانبازان، 
 94 

 90 
ز دروازه شیرا ترمینال باقوشخانه، سروش، بزرگمهر، سجاد،  آزادگان، سعادت آباد،) پل یزد آباد –ترمینال باقوشخانه 

  (،دانشگاه، سه راه حکیم نظامی، کشاورز، ارتش، قائمیه، پل یزدآباد
 BRT 

 

  

 


