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 1/34پالک ،نرسيده به مسجد اسالمي ،پشت بانک انصار  -ميدان شريعتي  -اردبيل : نشاني دفتر مركزي            

 ودود آقامحمديان – 31134013310: تلفن همراه   –44331333: تلفكس   – 44343333: تلفن هاي مستقيم 

 WWW.GOOOYATASVIR.IR:آدرس سايت  

 تبلیغات تلویزیونی از ناوگان اتوبوسرانی اردبیل و حومه تعرفه پذیرش و پخش

 جمع تعداد پخش در ماه تعداد پخش در روز تایم تیزر (ریال)قیمت   زمان تعداد اتوبوس

 نوبت در ماه 000/00 نوبت 5510 ثانیه 50 000/000/50 ماه 5 دستگاه 51

 نوبت در ماه 000/00 نوبت 5510 ثانیه 50 000/000/51 ماه 5 دستگاه 51

 نوبت در ماه 000/00 نوبت 5510 ثانیه 00 000/000/51 ماه 5 دستگاه 51

 لیست خطوط مجهز به تلویزیون

 مسیر حرکت تعداد اتوبوس شماره خط

 اتوبوس 4 5خط 
 –میددا  ردرتیت     –میددا  سرچمد ه    –تازه میددا    –چهارراه ژاندارمری  –دروازه آستارا 

 برگمت –رهرک اداری کاررناسا   –میدا  بسیج  –عین اتستگاه سر

 اتوبوس 5 5خط 

 –بدازار   –پیدر عدددال       –چهارراه تاقوت  –میدا  توحید  –دانمگاه راهد  –زرناس  رهرک

 –رهرک کاررناسا   –حافظ  –سه راه دانش  –میدا  ررتیت  –چهاراه امام –میدا  سرچم ه 

 برگمت

 اتوبوس 5 0خط 
         –بدازار   –میددا  سرچمد ه    –چهدارراه امدام    –میددا  ردرتیت     –باغ یمه  –ن خاتم الندیی

      –رسدالت   –زتدر گد ر ک ردورا      –چهدارراه حسدینیه    –دروازه ممگین  –قیام  –تازه میدا  

  برگمت -ف که ع   سرباز 

 اتوبوس 5 4خط 
  –وال   –جین میدا  ج –میدا  ررتیت   –چهارراه امام  –میدا  سرچم ه  –مص   

  –رهرک مرابرات  –مال  ارتر  –سه راه اتوبوسران   –میدا  باکری  –میدا  جاندازا  

 برگمت –رهرک اندتمه 

 اتوبوس 5 1خط 
 –چهارراه تاقوت  –پیر عددال     -تازه میدا   –قیام  –چهارراه حسینیه  -گ رزتر  -ک رورا 

 برگمت –رهرک بیثت  –کاران   –میدا  حکیم نظام   –ف که ع   آباد  –سه راه نیروگاه 

 اتوبوس 5 0خط 
 –میددا  سرچمد ه    –چهارراه امام  –عال  قاپو  –خیابا  سیدی  –خیابا  کماورز  –مالبار  

 برگمت –بازار 

 اتوبوس 5 7خط 
 –خیابا  دانمگاه  –میدا  جاندازا  –خیابا  عطات  –میدا  بسیج –اتستگاه سرعین –ررتیت 

 برگمت -آذر  1رهرک  –هرک کوثر ر

  

 .هزتنه تولید تیزر تد یغات  جداگانه محاسده و درتافت خواهد رد

 .دستگاه اتوبوس پرش خواهند رد 51آگه  های تد یغات  به صورت ه زما  در :نکته


