مسیر اول

میدان صنعت بزرگراه شهید فضلاهلل نوری میدان آزادی بزرگراه آیتاهلل سعیدی بزرگراه خلیجفارس نمایشگاه شهر آفتاب

مسیر دوم

میدان آزادی بزرگراه آیتاهلل سعیدی بزرگراه خلیجفارس نمایشگاه شهر آفتاب

مسیر سوم

میدان رسالت بزرگراه امام علی(ع) بزرگراه خلیجفارس نمایشگاه شهر آفتاب

مسیر چهارم

پایانه خاوران بزرگراه آزادگان بزرگراه خلیجفارس نمایشگاه شهر آفتاب

مسیر پنجم

میدان راهآهن خیابان دشت آزادگان بلوار تندگویان بزرگراه خلیجفارس نمایشگاه شهر آفتاب

مسیر پنجم

پایانه جنوب بزرگراه بعثت میدان بهمن بزرگراه خلیجفارس نمایشگاه شهر آفتاب

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم
حافظ

صاحب امتیاز :مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران
مدیر مسئول :شهرام گیلآبادی
سردبیر :فاطمه رحیمی
مدیر هنری :احسان رأفتی داریان
همکاران تحریریهُ :سمیرا زمانی ،شیما حیدری ،هانیه علیزاده،فاطمه عودباشی
احسان رحیمزاده ،محمدرضا نوریان ،مریم یوشیزاده ،آرین سهرابی
حجت محرابی ،نرگس محمدی  //مدیرداخلی :هانیه موگویی
عکس :آژانس عکس تهران
وبسایت و شبکههای اجتماعی :پریسا رحیمی ،ابراهیم موسوی
ویراستار :محبوبه نوری آزاد  /حروفچین :سحر هزاوه
آدرس  :باالتراز میدان ونک ،نرسیده به میرداماد،کوچه دامنافشار ،پالک 55
تلفن 96021119 - 96021117 :
www.tehranshahr.info

مسیرهایدسترسیعمومی/تاکسی

مسیرهایدسترسیعمومی/اتوبوس

امکانات ویژه برای مخاطبان شهرستانی
پایانه

تجریش  -شهر آفتاب

مسافت

 36/2کیلومتر  9000تومان

استفاده از پارکینگ مرقد مطهر حضرت امام

پایانه

نوبنیاد -شهر آفتاب

مسافت

40/3کیلومتر  10000تومان

استفاده از زائرسرای حرم امام خمینی

پایانه

رسالت -شهر آفتاب

پایانه

صنعت -شهر آفتاب

پایانه

آزادی -شهر آفتاب

پایانه

خاوران -شهر آفتاب

پایانه

نعمتآباد -شهر آفتاب

پایانه

شرق -شهر آفتاب

پایانه

فرودگاه امام (ره)  -شهر آفتاب

مسافت

 33/35کیلومتر  8500تومان

مسافت
مسافت

ايستگاه متروی حرم امام خميني

 20/6کیلومتر  5000تومان

(ره)

به ايستگاه شهر آفتاب مقدور است)

 21/9کیلومتر  5500تومان

مسافت

مسافت

(ره)

(عزیمت به نمایشگاه از محل فوق از طريق

 27کیلومتر  7000تومان

مسافت

(ره)

 13/5کیلومتر  3500تومان

 31/8کیلومتر  8000تومان
مسافت

 25کیلومتر  6000تومان

شهرآفتاب

بزرگراه شهید کاظمی ،نرسیده به
عوارضی تهران -قم ،سمت راست
ساعت کار بیست و نهمین
نمایشگاه بینالمللی کتاب 10:تا20

نمایشگاهبینالمللی

خطیک

خط یک:
تجریش

پایانه شرق

شهر آفتاب

سهراه تهرانپارس -میدان رسالت میدان رسالت -شهر آفتاب

خط۲
مسیر یک
مسیر ۲

فرهنگسرا
صادقیه

میدان امام خمینی
میدان امام خمینی

(ره)

(ره)

شهر آفتاب

ورود به خط یک
ورود به خط یک

مسیر ۲

شهر آفتاب

پایانه جنوب
پایانه جنوب – بزرگراه خلیجفارس نمایشگاه شهر آفتاب
خط یک

قائم
آزادگان

دانشگاه امام علی

ورود به خط دو

(ع)

دانشگاه امام علی

(ع)

میدان امام خمینی

ورود به خط دو

ورود به خط یک

(ره)

میدان امام خمینی

(ره)

ایستگاه شهر آفتاب

ورود به خط یک

ایستگاه شهر آفتاب

مسیر ۲

ایستگاه پایانه جنوب

پایانه جنوب -شاهد شاهد – شهر آفتاب
پایانه غرب

شهید کالهدوز
مهرآباد

دروازه دولت

دروازه دولت

ورود به خط یک

ورود به خط یک

خط چهار ایستگاه آزادی

ایستگاه شهر آفتاب

دروازه دولت

ایستگاه شهر آفتاب

ورود به خط یک

پایانه آزادی -شهر آفتاب

ایستگاه شهر آفتاب

فرودگاه مهرآباد

خط۵

گلشهر

ایستگاه شهر آفتاب

میدان آزادی – نمایشگاه شهر آفتاب

خط۴
مسیر یک

(ره)

پایانه شرق -شهر آفتاب

خط۳
مسیر یک

ایستگاه فرهنگسرا

خط ۲

میدان امام خمینی

ورود به خط یک

شهر آفتاب

مسیرهایمنتهیبهنمایشگاهبرایمخاطبانشهرستانی

مسیرهایدسترسیعمومی/مترو

ایستگاه صادقیه

ورود به خط دو

میدان امام خمینی

(ره)

ورود به خط یک

خدماتحملونقلیداخلینمایشگاه
خودروهای شاتل جهت انتقال بازديدكنندگان به سالنهای نمایشگاه
اتومبيل ويژه معلوالن ،جانبازان و سالمندان
ایستگاه پست و پیک بادپا با تعرفه حداقل  50درصد تخفیف
پایانه تاكسيراني عمومي و بانوان
پارکینگ عمومی با ظرفیت  12هزار خودرو

ایستگاه شهر آفتاب

میدان آزادی – نمایشگاه شهر آفتاب
خط ۴

ایستگاه فرودگاه مهرآباد

دروازه دولت

ورود به خط یک

شهر آفتاب

مهرآباد -شهر آفتاب
راهآهن
میدان راهآهن -بزرگراه خلیجفارس نمایشگاه شهر آفتاب.
خط ۴

ایستگاه راهآهن

ایستگاه شهید بهشتی

ورود به خط یک

شهید بهشتی -شهر آفتاب

راهآهن -پایانه جنوب پایانه جنوب -شهر آفتاب

طراحی اینفوگرافیک  :احسان رافتی

