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F01001
خ قلندری شمال به جنوب نرسیده به بزرگراه صدر ضلع شرق نبش شمالی کوچه پانزدهم مجاور 

بوستان شادی ص
A200,000,000صدر1

F01002شریعتی1بلوار صبا غرب به شرق بعد از خ شریعتی ضلع جنوب قبل از خ فاطمیه جنب کیوسک مطبوعاتA200,000,000

F01003کاشانک1خ پور ابتهاج کاشانک شرق به غرب نرسیده به خ نصیرآبادی ضلع شمال قبل از بوستان نسیمB150,000,000

F01004
 متری قیطریه شمال به جنوب بعد از خ کتابی ض غرب مقابل خ خراسانی مجاور کیوسک 35خ 

مطبوعات
A200,000,000قیطریه1

F01005
خ فالحی خ اعجازی بلوار بهزادی شرق به غرب بعد از پل رو گذر بوستان سالمتی ضلع شمال مجاورت 

فضای درختکاری شده
A200,000,000زعفرانیه1

F01006
بلوار دانشجو شمال به جنوب نرسیده به میدان یاسمین ضلع غرب قبل از ایستگاه اتوبوس روبروی 

مسجدالنبی
A200,000,000ولنجک1

F01007
خ اقدسیه موحدی دانش شرق به غرب ضلع شمال نرسیده به خ بوستان مقابل آتش نشانی نرسیده 

به سفارت چین
A200,000,000اقدسیه1

F01008
خ ولیعصر غرب به شرق نرسیده به میدان تجریش ضلع جنوب مقابل هنرستان کمال الملک بعد از 

کوچه کاشانچی
A200,000,000ولیعصر1

F01009 ولنجک151خ ولنجک جنوب به شمال ضلع شرق نبش کوچهA200,000,000

F01010شریعتی1خ شریعتی جنوب به شمال نرسیده به میدان قدس ضلع شرق نبش جنوبی کوچه تقی رفعتA200,000,000

F01020نوبنیاد1نوبنیاد خ لنگری خ صنایع غرب به شرق روبروی بیمارستان چمران ضلع جنوبB150,000,000
F01030تجریش1میدان تجریش ضلع شمال شرقی ابتدای غربی خ فناخسروA200,000,000

F01043
خ تابناک یمن از شمال به جنوب ضلع غربی نرسیده به خ خواجه رشید الدین فضل اله مجاور تیر 

سیمانی
B150,000,000ولنجک1

F01050
جاده لشگرک شهرک محالتی میدان اول خ مروارید نخل شرق به غرب ضلع جنوب مقابل کیوسک 

عرضه مطبوعات
A200,000,000ارتش1

F01051تجریش1حد فاصل بین اورژانس بیمارستان شهدا و میدان قدسA200,000,000

F01052
خ مقدس اردبیلی خ ثاراله جنوب به شمال بعدازخ بهزادی ضلع شرق مجاور بن بست کامران ابتدای خ 

13
A200,000,000زعفرانیه1

1399تعرفه تبلیغات کیوسک بردهای تهران 
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F01061الهیه1خ الهیه غرب به شرق نرسیده به خ خزر ضلع شمال مجاور مسیلA200,000,000
F01072نیاوران1خ باهنر شرق به غرب مقابل پارک باهنر قبل از خ جماران ضلع شمالیA200,000,000

F01076
خ فرمانیه خ نارنجستان هفتم شرق به غرب بعد از میدان مهر مادر ضلع شمال روبروی پست برق 

مجاور کیوسک مطبوعات
A200,000,000فرمانیه1

F01085قیطریه1بلوار اندرزگو غرب به شرق بعد از بزرگراه کاوه ضلع جنوب مقابل کوچه بلوچA200,000,000
F01093ولنجک1بلوار دانشجو جنوب به شمال بعد از خ اعرابی پروانه ضلع شرقA200,000,000

F01096
ضلع جنوب نرسیده به کوچه مریم  (تقاطع خ سباری  )خ بدیعی غرب به شرق بعد از میدان مهرمادر 

مقابل فضای درختکاری
A200,000,000پاسداران1

F01098ولنجک1خ الف جنوب به شمال بعد از میدان الف ضلع شرق نبش شمالی کوچه وثوقA200,000,000

F01099فرشته1خ فیاضی فرشته غرب به شرق روبروی خ هرزگوین ابتدای خ بیدار مجاور لچکی فضای سبزA200,000,000

F01103فرمانیه1خ لواسانی فرمانیه شرق به غرب بعد از خ پاسداران ضلع شمال نرسیده به کوچه عسگریانA200,000,000

F01113زعفرانیه1خ یکتا شرق به غرب نرسیده به خ فالحی ضلع جنوبA200,000,000

N01002ولیعصر1خ ولیعصر غرب به شرق نرسیده به میدان تجریش ضلع جنوب بعد از خ سرشار مقابل قنادی الدنA200,000,000

N01003
 متری قیطریه جنوب به شمال بعد از خ روشنایی ضلع غرب نبش کوچه شبتاب مقابل بوستان 35خ 

قیطریه
A200,000,000قیطریه1

N01004
خ کریمی شمال به جنوب بعد از خ برادران سلیمانی نرسیده به خ موسیوند ضلع غرب جنب تعاونی 

شهر و روستا مجاور دانشگاه آزاد
B150,000,000قیطریه1

N01019
خ نارنجستان هفتم شرق به غرب بعد از میدان مهرمادر و خ نارنجستان یکم ضلع شمال مقابل اداره 

برق مجاور کیوسک عرضه گل
A200,000,000پاسداران1

N01026شریعتی1خ شریعتی شمال به جنوب ضلع غرب زیر پل صدر نرسیده به خروجی بزرگراه صدر به شریعتیA200,000,000

N01027
خ پاسداران شمال به جنوب بعد از تقاطع خ لواسانی فرمانیه ضلع شرق مقابل پست برق بعد از بن 

بست ترنج
A200,000,000فرمانیه1

N01033شریعتی1خ شریعتی جنوب به شمال بعد از خ صبا ضلع شرق باالتر از خ سرداران واعظی بعد از کوچه محویA200,000,000

N01034نوبنیاد1م شهدای ارتش ابتدای خ موحدی دانش مقابل خ شهید لنگری ضلع شمال کوچه طاهریA200,000,000

N01035
خ باهنر شرق به غرب نرسیده به سه راه یاسر ضلع شمال بعد از کوچه هیراد مقابل حصار ملک شماره 

360
A200,000,000نیاوران1

N01038ولیعصر1خ ولیعصر جنوب به شمال بعد از خ فیاضی ضلع شرق باالتر از خ سپهبد قرنیB150,000,000

N01039ارتش1جاده لشگرک شرق به غرب ضلع شمال ورودی شهرک دانشگاه ابتدای خ نفت مجاور پل عابرA200,000,000

N01041
خ پورابتهاج کاشانک شرق به غرب نرسیده به بوستان نسیم ض شمال مجاور کیوسک گلفروشی قبل 

از خ نصیرآبادی
A200,000,000کاشانک1

N01053
خ شریعتی جنوب به شمال باالتر از پل صدر ضلع شرق بعد از خ موسیوند مقابل زمین در دست 

احداث قبل از کوچه پروین پایین تر از پمپ بنزین
A200,000,000شریعتی1

N01059
شریعتی جنوب به شمال نرسیده به میدان قدس ضلع شرق پایین تر از کوچه تقی رفعت مجاور 

کیوسک گلفروشی
A200,000,000شریعتی1

N01060 نیاوران1(زیبا)خ شهید باهنر غرب به شرق بعد از میدان یاسر ضلع جنوب قبل از کوچه رادA200,000,000

N01062
خ اقدسیه موحدی دانش غرب به شرق نرسیده به خ پاسداران قبل از خ گلستان شمالی قاسمی کمی 

بعد از ورودی چهارصد دستگاه ضلع شمال
A200,000,000اقدسیه1

N01064نیاوران1خ شهید باهنر شرق به غرب نرسیده به سه راه یاسر ضلع شمالی مجاور ملک مسکونیA200,000,000
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N01065ولنجک1خ ولنجک جنوب بهشمال ضلع شرقی نبش خ پانزدهمA200,000,000

N01068
خ پاسداران از شمال به جنوب پایین تر از اقدسیه بعد از نارنجستان دوازده ضلع شرقی مقابل شماره 

متری بانک سامان مقابل پارک شاهد20 در فاصله 784
A200,000,000پاسداران1

N01071
خ اقدسیه موحدی دانش غرب به شرق نرسیده به خ لشگری بعد از نارنجستان یکم ضلع جنوب نبش 

کوچه مریم
A200,000,000پاسداران1

N01072 ارتش1غرب به شرق ضلع جنوب بعد از بزرگراه امام علی ابتدای خ ازگل ضلع غرب (بزرگراه ارتش)جاده لشگرکA200,000,000

N01079
ضلع شمال بعد از کوچه  (تقاطع شهید کبیری  )خ شهید باهنر شرق به غرب بعد از دو راهی باهنر 

مدرسه روبروی دیوار
A200,000,000نیاوران1

N01095 قیطریه1 متری قیطریه ضلع شمال جنب ورودی بوستان قیطریه35خ روشنایی شرق به غرب بعد از خA200,000,000

N01098
خ صبا غرب به شرق بعد از خ شریعتی نرسیده به خ فاطمیه ضلع جنوب مقابل تعمیرگاه میثم جنب 

کیوسک گلفروشی
A200,000,000شریعتی1

N01109
بلوار دانشجو جنوب به شمال بعد از میدان دانشگاه قبل از کوچه کودک یار روبروی درب دانشگاه 

شهید بهشتی
A200,000,000ولنجک1

N01110
خ شهید باهنر شرق به غرب بعد از میدان نیاوران نرسیده به فروشگاه کتاب وزرات امور خارجه ضلع 

شمال داخل فضای سبز مجاور پست برق ضلع شرق
B150,000,000نیاوران1

N01123پاسداران1خ پاسداران شمال به جنوب نرسیده به میدان صیاد شیرازی ضلع شرق روبروی بن بست آرزوA200,000,000

N01130شریعتی1خ شریعتی شمال به جنوب بعد از میدان قدس ضلع غربA200,000,000

N01134ولنجک1بزرگراه شهید جمران خ تابناک ضلع غرب بعد از درب ورودی سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزیA200,000,000

N01135ولنجک1بلوار دانشجو جنوب به شمال بد از میدان شهید بهشتی ضلع شرق قبل از خ پروانهA200,000,000

N01144
خ شهرداری مابین میدان قدس و تجریش ضلع شمال مقابل دیوار بیمارستان شهدای تجریش مجاور 

کیوسک عرضه گل
A200,000,000تجریش1

N01156
بزرگراه لشگرک شرق به غرب ضلع شمالی چهاراره مینی سیتی ورودی شهرک نبش شمالی کوچه 

محمودی محالتی ضلع شمال شرقی چهارراه
A200,000,000ارتش1

N01182فرشته1 خ شهید فیاضی فرشته غرب به شرق نرسیده به خ بیدار ضلع جنوب مجاورکیوسک عرضه گلA200,000,000

N01185ارتش1نوبنیاد خ لنگری خ صنایع غرب به شرق ضلع جنوب روبروی بیمارستان چمرانA200,000,000

N01205
ضلع شرقی ابتدای  (آصف)شمال به جنوب نرسیدهبه خ شهید اعجازی  (زعفرانیه  )خ سرلشگر فالحی 

خ طاهری
A200,000,000زعفرانیه1

N01226ارتش1بزرگراه لشگرک شرق به غرب ض شمال نرسیده به ورودی شهرک ابوذر قبل از کوچه ذکاوت مجاور پارکA200,000,000

N01234تجریش1ضلع شمال میدان تجریش ابتدای خ جاللوند ضلع شرق مجاور فضای سبز و پایانه تاکسی رانیA200,000,000

N01241 فرمانیه1981غرب به شرق بعد از خ دیباجی ضلع جنوب مقابل پ  (فرمانیه  )خ شهید لواسانیA200,000,000

N01248
 ضلع شرق مقابل 17خ سرلشگر فالحی زعفرانیه شمال به جنوب نرسیده به خ بهار قبل از شماره 

بوستان مجاور صندوق صدقات
A200,000,000زعفرانیه1

N01257شریعتی1خ شریعتی جنوب به شمال بعد از سه راه قیطریه بلوار صبا نرسیده به خ عاج ضلع شرقA200,000,000
N01260قیطریه1خ اندرزگو غرب به شرق نرسیده به خ پاشاظهیری ضلع جنوب نبش کوچه وطن پورA200,000,000

N01262
خ پاسداران جنوب به شمال بعد از میدان نوبنیاد ضلع شرق نرسیده به نارنجستان یکم پایین تر از 

کوهستان هفتم
A200,000,000پاسداران1

N01265ولیعصر1خ ولیعصر شمال به جنوب بعد از میدان تجریش ضلع غرب نرسیده به خ یکتاB150,000,000
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N01267 ولیعصر1 مقابل باغ فردوس1594خ ولیعصر شمال به جنوب نرسیده به خ فالحی ضلع غرب مجاور پالکA200,000,000

N01273 درکه1 متری از خ شهید ابراهیم پور7میدان درکه ضلع جوبی در فاصلهA200,000,000
N01295نیاوران1خ پاسداران ضلع جنوبی فرهنگسرای نیاوران ابتدای خ فرهنگسرا جنب زمین فوتبالA200,000,000

N01302
خ شریعتی شمال به جنوب پایین تر از میدان قدس ضلع غرب بعد از کوچه سلیمان زاده نرسیده به 

2102بن بست الوندی پالک 
A200,000,000شریعتی1

N01359
بلوار اوشان جنوب به شمال بعد از بزرگراه لشگرک ارتش قبل از میدان اوشان ضلع شرق مجاور فضای 

درختکاری
A200,000,000ارتش1

N01415
بلوار دانشجو شمال به جنوب نرسیده به میدان یاسمن ضلع غرب بعد از کوچه الله غربی قبل از کوچه 

عدالت
A200,000,000ولنجک1

N01437
خ ولیعصر جنوب به شمال بعد از خ فیاضی فرشته ضلع شرق نرسیده به کوچه سعید مقابل خ 

محمودیه
A200,000,000ولیعصر1

N01439
خ شهید لواسانی فرمانیه غرب به شرق قبل از خ گامرانیه بازدارضلع شمال نرسیده به خ آریا مقابل پ 

134
B150,000,000فرمانیه1

N01440
جزء  ) 1چیذر خ صالحی جنوب به شمال بعد از میدان ندا ضلع شرق نرسیده به خ سلیمی مقابل پ

( اتحادیه 74/12/5-28426 نفر موافقت نامه شماره 50لیست 
A200,000,000قیطریه1

N01443
 نفر موافقت 50جزء لیست  )چیذر خ هاشمی علیا غرب به شرق بعداز میدان اندرزگو ضلع شمال  

( اتحادیه 74/12/5-28426نامه شماره 
A200,000,000قیطریه1

N01444
متری خ کوهستان چهارم 10خ پاسداران شمال به جنوب بعد از میدان نوبنیاد ضلع غرب در فاصله 

610مقابل دیوار ساختمان شماره 
A200,000,000پاسداران1

N01446
خ الف شمال به جنوب نرسیده به میدان الف ضلع غرب بعد از خروجی ایستگاه تاکسی تلفنی در 

 متری از تقاطع20فاصله 
A200,000,000ولنجک1

N01546 ولیعصر1جابه جائی موقت (ابتدای خ دربندی  )میدان تجریش ضلع جنوب غربی ابتدای خ ولیعصر ضلع جنوبA200,000,000

N01566
 متری قیطریه شمال به جنوب ضلع غرب بعد از میدان کتابی پایین تر از کانتینر نانوایی 35بلوار 

مجاور بوستان قیطریه روبروی خ خراسانی
B150,000,000قیطریه1

N01567نیاوران1خ شهید باهنر شرق به غرب نرسیده به خ کامرانیه بازدار ضلع شمال مقابل دیوارA200,000,000
F02001 سعادت آباد132خ سعادت آباد شمال به جنوب ضلع غرب بعد از میدان کاج نرسیده به خA200,000,000

F02011
خ درختی جنوب به شمال بعد از خ دادمان پونک باختری نرسیده به خ سپهر ضلع شرق مقابل پارک 

سپهر
A200,000,000شهرک غرب2

F02012شهرک غرب2بلوار فرحزادی جنوب به شمال بعد از خ ایوانک ضلع شرقی روبروی مدرسه شهید آوینیA200,000,000
F02013پونک2خ اشرفی اصفهانی جنوب به شمال بعد از بلوار همیال ضلع شرقA200,000,000
F02018شهرک غرب2خ ایران زمین غرب به شرق بعد از خ خوردوین ضلع جنوب جنب دانشگاهA200,000,000
F02019شهرک غرب2بلوار فرحزادی شرق به غرب بعد از خ صف روبروی مجتمع تجاری میالد نور ضلع شمالA200,000,000
F02020شهرک غرب2بلوار فرحزادی جنوب به شمال نرسیده به بلوار دریا ضلع شرق نبش شمالی خ ناخدا محتاجA200,000,000

F02023سعادت آباد2خ سرو غربی شرق به غرب بعد از تقاطع بلوار شهرداری ضلع شمال غربی میدان میدان قیصر امین پورA200,000,000

F02024شهرک غرب2بلوار فرحزادی شمال به جنوب بعد از پونک باختری دادمان ضلع غرب پایین تر از بیمارستان آتیهA200,000,000

F02026شهرک غرب2خ هرمزان جنوب به شمال بعد از بلوار خوردوین ضلع شرق نرسیده به کوچه دوم مجاور فضای سبزA200,000,000

F02034
خ مرزداران شرق به غرب حد فاصل بزرگراه یادگار امام و اشرفی اصفهانی بعد از خ الله ضلع مجاور خ 

سرو روبروی قنادی ماه بانو
A200,000,000مرزداران2
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F02101
خ خوردوین جنوب به شمال بعد از خ ایران زمین ضلع شرق باالتر از پارک کودک نرسیده به کوچه 

پنجم مقابل پارک فدک
A200,000,000شهرک غرب2

F02117مرزداران2شهرک ژاندارمری خ مزرداران غرب به شرق بعد از خ سرسبز ضلع جنوبA200,000,000

N02006 ستارخان2حد فاصل کوچه های کاج و شادی- ضلع شمال - بعد از میدان توحید - از شرق به غرب - خ ستارخانA200,000,000

N02007
پایین تر از - ضلع شرق - نرسیده به چهارراه سرو - از جنوب به شمال - بلوار پاکنژاد - سعادت آباد 

(اردیبهشت) غربی 11کوچه 
A200,000,000سعادت آباد2

N02010
نبش بلوار پونک قبل - ضلع شرق - باالتر از میدان پونک - از جنوب به شمال - بزرگراه اشرفی اصفهانی 

از بزرگراه نیایش
B150,000,000پونک2

N02014
بعد از خیابان ارغوان غربی - ضلع غرب - پایین تر از بزرگراه نیایش - از شمال به جنوب -بلوار فرحزادی 

مجاور بانک مسکن- نرسیده به کوچه بن بست ایرانی  - (اناری)
A200,000,000شهرک غرب2

N02017
 25بلوار درختی جنوب به شمال بعد از خ دادمان ضلع شرق نرسیده به خ سپهر ض شرق در فاصله 

متری از تقاطع
A200,000,000شهرک غرب2

N02024 شهرک غرب2ضلع شرق نبش خیابان آسمان دو (کتاب)بلوار فرحزادی از جنوب به شمال بعد از میدان بوستانA200,000,000

N02046
 18مقابل خیابان - نبش کوچه بهاره - ضلع شرق - باالتر از نیایش - از جنوب به شمال - بلوار فرحزاد 

متری مطهری
A200,000,000شهرک غرب2

N02047
جنب پنچرگیری - نبش غربی خ هشتم - بعد از خیابان خسرو شمالی - از شرق به غرب - خ سازمان آب 

ضلع غربی برق آلستوم-
B150,000,000ستارخان2

N02048 گیشا2باالتر از کوچه کارگری - 13نبش کوچه - ضلع غرب - از شمال به جنوب  - (گیشا)خیابان کوی نصرA200,000,000

N02051 گیشا102از جنوب به شمال ضلع شرق نبش کوچه جنوبی کوچه  (گیشا)خ نصرA200,000,000

N02053
 متری از 15در فاصله - نرسیده به خ ستارخان - از جنوب به شمال - بلوار شهدای صادقیه - خ ستارخان 

 در فضای میانی بلوار ضلع جنوبی ستارخان56مقابل شماره - تقاطع 
B150,000,000ستارخان2

N02069
تقاطع خیابان آرش و  - (ره)بعد از بزرگراه یادگار امام - از شرق به غرب - بزرگراه جالل آل احمد 

2نبش کوچه میثاق - فرزانگان 
A200,000,000جالل آل احمد2

N02082 ستارخان2ضلع جنوب- نرسیده به پل یادگار امام -  متری خسرو 24بعد از - از غرب به شرق - خ ستارخانA200,000,000

N02083ستارخان2نبش خیابان رحیمی اصل- ضلع شمال - بعد از پل ستارخان -  از شرق به غرب -  خ ستارخانA200,000,000

N02088ستارخان2خ ستارخان غرب به شرق بعد از خ حبیب اله ضلع جنوب نبش شرقی خ سروری دریان نوA200,000,000

N02089 ستارخان2بعد از خیابان دهقان- ضلع جنوب - نرسیده به خیابان حبیب اهلل - از غرب به شرق - خ ستارخانA200,000,000

N02105
-قبل از خیابان یاس - از شرق به غرب -  متری  شهرک پاس فرهنگیان 16- اتوبان شیخ فضل اهلل نوری 

روبروی مجتمع کوثر-  ضلع شمال 
B150,000,000شهرک آزمایش2

N02112
 متری از خروجی 15در فاصله - ضلع جنوب - از غرب به شرق - بلوار همیالی شرقی - میدان پونک 

بزرگراه اشرفی اصفهانی
A200,000,000پونک2

N02113سعادت آباد2خ کوهستان شرق به غرب نرسیده به خ صحرا ضلع شمال قبل از ایستگاه اتوبوسA200,000,000

N02118
مجاور - مقابل کوچه دوم البرز - نرسیده به خیابان نصر - از شرق به غرب - بزرگراه جالل آل احمد 
ورودی خیابان گیشا

B150,000,000جالل آل احمد2

N02140
ضلع - بعد از خیابان فاضل غربی - از جنوب به شمال - خیابان ناظریان قمی - بزرگراه جالل آل احمد 

شرق نرسیده به خیابان سیزدهم
B150,000,000جالل آل احمد2

N02141
نبش - باالتر از فروشگاه شهروند  - (ره)بعد از بزرگراه یادگار امام - از جنوب به شمال - بلوار پیام 

خیابان پیک
A200,000,000سعادت آباد2
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N02160
نبش کوچه نهم - روبروی جدول - ضلع غرب - قبل از میدان کاج - از شمال به جنوب -  خ سعادت آباد

(کوچه شعبانی)
A200,000,000سعادت آباد2

N02164 ستارخان2ابتدای تقاطع خ لطفعلی خان-  زیر پل یادگار امام - خیابان همایون شهر جنوبی -  دریان نوB150,000,000

N02173 مرزداران2مجاور فضای سبز- ضلع جنوب - خ سرسبز - از غرب به شرق - بلوار مرزدارانB150,000,000

N02175
مجاور - بعد از کوچه بهار - ضلع جنوب - بعد از بلوار اشرفی اصفهانی - از غرب به شرق - بلوار مرزداران 

فضای سبز
B150,000,000مرزداران2

N02180
حدفاصل کوچه - جنب کیوسک برق - ضلع شمالی- زیر پل ستارخان - از شرق به غرب -  خ ستارخان 

مهدی و خیابان ستارخان
B150,000,000ستارخان2

N02187 سعادت آباد2مجاور پارک- ضلع شمال - نرسیده به خیابان سعادت آباد - از شرق به غرب - بلوار دریاA200,000,000

N02201
مقابل - ابتدای پارک دالوران - ضلع شمال - بعد از خیابان سعادت آباد - از شرق به غرب - بلوار دریا 

35منتهی به کوچه - مجاور ورودی پیاده رو  - 135پالک 
A200,000,000سعادت آباد2

N02203
خ فالمک شمالی شمال به جنوب بعد از خ دادمان ضلع غرب نبش شمالی کوچه حیدریان مقابل فضای 

سبز
A200,000,000شهرک غرب2

N02205
بعد از - ضلع غرب - بعد از خیابان مدیریت - از شمال به جنوب  - (شهید ابراهیمی)بلوار خوردین 
مجاور فضای سبز - 3 متری از کوچه توحید 20ر فاصله -  د4کوچه توحید 

A200,000,000شهرک غرب2

N02207
نرسیده به - بعد از خیابان نیک روش فرد - ضلع غرب - از شمال به جنوب- خ شادمان - خ ستارخان 
کوچه سوگل

A200,000,000ستارخان2

N02208 ستارخان2روبروی مخابرات- نرسیده به شادمهر - ضلع جنوب - از غرب به شرق - خیابان ستارخانA200,000,000

N02211
- نرسیده به کوچه شش - باالتر از پل گیشا - ضلع شرق - از جنوب به شمال  - (گیشا)خیابان نصر 

مقابل اداره آب
A200,000,000گیشا2

N02212 شهرک غرب2روبروی کانون- ضلع شمال - بعد از خیابان مهستان - از شرق به غرب - خ ایران زمینA200,000,000

N02217 شهرک غرب2مقابل دیوار اداره برق- ضلع شرق - بعد از خیابان ایران زمین - از جنوب به شمال - بلوار خوردینA200,000,000

N02221
قبل از کوچه - ضلع جنوبی - بعد از خیابان بهبودی و پل عابر پیاده - از غرب به شرق - خ ستارخان 

شقایق
A200,000,000ستارخان2

N02222 شهرک غرب2کوچه دهم- نبش شمالی - ضلع شرق - از جنوب به شمال - خیابان مهستانA200,000,000

N02236
بعد از - ضلع جنوب - بعد از میدان حبیب اهلل - از غرب به شرق  - (سهروردی)خیابان سردار تیموری 

مقابل تاپ برگر - (قبل از بزرگراه یادگار امام )کوچه امن زاده 
A200,000,000تیموری2

N02237مرزداران2خ ایثار از جنوب به شمال نرسیده به بلوار مرزداران ضلع شرقA200,000,000

N02252
پایین تر - روبروی دیوار مدرسه - ضلع غرب - بعد از خیابان جالل آل احمد - از شمال به جنوب - شهرآرا 

از کوچه گلچهره
B150,000,000شهر آرا2

N02253 مرزداران2ضلع جنوب- نبش ابتدای خ بهار - خ ایثار - بلوار مرزدارانA200,000,000

N02258
جنب - ابتدای جاده امام زاده داوود - بلوار ایثار - ضلع شمال - از شرق به غرب - بزرگراه یادگار امام 

پست برق
A200,000,000فرحزاد2

N02265
نبش جنوبی خ فضل اهلل -  ضلع شرق- بعد از میدان حبیب اهلل - از جنوب به شمال - بلوار تیموری 

مجاور ایستگاه اتوبوس- اکبری 
A200,000,000تیموری2

N02279 سعادت آباد162میدان فرهنگ بلوار فرهنگ شمال به جنوب ضلع غرب بعد از خA200,000,000

N02286
- ضلع شرقی - بعد از کوچه چهارم - نرسیده به خیابان طباطبایی - از شرق به غرب - خ سرو شرقی 

مجاور دیوار ایستگاه گاز
B150,000,000سعادت آباد2

N02317 شهر آرا2ضلع مجاور لچکی فضای سبز- ابتدای خیابان شانزهم - از شمال به جنوب - شهرآراA200,000,000

N02343
بعد از کوچه شهید -  از جنوب به شمال باالتر از خیابان سرو غربی- بلوار شهید پاکنژاد - سعادت آباد 

ضلع شرق- حسینی 
A200,000,000سعادت آباد2
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N02349 2ضلع غرب در محل عقب نشینی- نرسیده به کوچه استرار - از شمال به جنوب - خیابان شادمهرA200,000,000

N02350
مجاور - نبش کوچه ناخدا محتاج - ضلع غرب - بعد از بلوار دریا - از شمال به جنوب - بلوار پاکنژاد 

فضای درختکاری
A200,000,000سعادت آباد2

N02355 گیشا292نبش شمالی کوچه - ضلع غرب - از شمال به جنوب - خیابان نصرA200,000,000

N02360
بلوار شهدای شرکت برق بهزاد جنوب به شمال باالتر از بزرگراه یادگار امام بعد از خ الدن شرقی ضلع 

شرق مجاور فضای باز و زمین بایر
A200,000,000سعادت آباد2

N02361 توحید2( متری از تقاطع25در فاصله )ضلع غرب - نرسیده به خ پرچم - از جنوب به شمال - خ رودکیA200,000,000

N02363
 متری از 25در فاصله - ضلع جنوب - بعد از خیابان زرافشان جنوبی - از غرب به شرق - خیابان ایوانک 

تقاطع
A200,000,000شهرک غرب2

N02365
ضلع - نرسیده به خیابان مهستان - بعد از خیابان خوردین - از غرب به شرق - خیابان ایران زمین 

مقابل فضای درختکاری-جنوب 
A200,000,000شهرک غرب2

N02366شهرک غرب2خ ایوانک غربی شرق به غرب نرسیده به خ گل افشان ضلع شمال بعد از بازارچه میوه و تره بارA200,000,000

N02369 ستارخان2بعد از ایستگاه اتوبوس- ضلع جنوب - نرسیده به خیابان کوثر سوم - از غرب به شرق - خ ستارخانA200,000,000

N02418 شهرک غرب2مجاور فضای سبز (بوستان)نرسیده به خیابان هرمزان - ضلع شرق - از جنوب به شمال - بلوار خوردینB150,000,000

N02431شهرک غرب2خ سیمای ایران جنوب به شمال نرسیده به بلوار فرحزادی ضلع غرب روبروی دیوار دانشگاهA200,000,000

N02479
نرسیده به کوچه - ضلع شرق - بعد از خیابان شانزدهم - از جنوب به شمال  - (گیشا)خیابان نصر

153مقابل دیوار ملک شماره  - (طالبی)هجدهم 
A200,000,000گیشا2

N02540 ستارخان2 متر بعد از پمپ بنزین30به فاصله - ضلع شمالی - نبش شهرآرا - از شرق به غرب - ستارخانA200,000,000

N02555 سعادت آباد2نبش خیابان چهارم- ضلع شرق - باالتر از میدان کاج - از جنوب به شمال - خ سعادت آبادA200,000,000
N02581 شهرک غرب2ضلع غرب- نرسیده به خیابان ایوانک - از جنوب به شمال - بلوار فرحزادیA200,000,000

N02582 ستارخان2نرسیده به خیابان شهید اسدی- ضلع جنوب - بعد از فلکه اول صادقیه - از غرب به شرق - ستارخانA200,000,000

F03007
خ شریعتی شمال به جنوب بعد از دوراهی قلهک ضلع غرب پایین تر از کوچه شهرام نرسیده به کوچه 

1354مسعود مقابل پ 
A200,000,000شریعتی3

F03008ولیعصر3ولیعصر شمال به جنوب نرسیده به بزرگراه نیایش روبروی درب وروودی بیمارستان رجائیA200,000,000
F03011ولیعصر3خ ولیعصر بعد از ظفر نبش رشید یاسمی ضلع غربA200,000,000
F03032 ولیعصر13373خ ولیعصر ضلع شرقی باالتر از میدان ونک قبل از خ والی نژاد مقابل پA200,000,000
F03035جردن3خ آفریقا شمال به جنوب ضلع غرب بعد از خ والی نژاد مجاور پارک خشایارA200,000,000
F03037شیخ بهایی3خ مالصدرا خ شیخ بهائی جنوبی نرسیده به چهارراه سامان روبروی کوچه مفتاحA200,000,000
F03038ولیعصر3خ ولیعصر نبش جام جمA200,000,000

F03039شریعتی3خ شریعتی شمال به جنوب بعد از پل صدر ضلع غرب پایین تر از پمپ بنزین نبش کوچه الهیهA200,000,000

F03041
خ دکتر شریعتی خ برادران عقدائی الدن شرق به غرب بعد از خ قبا ض جنوبی بلوار در کنار مسیل 

رودخانه نبش تقاطع
A200,000,000شریعتی3

F03050مالصدرا3خ شیراز شمالی باالتر از شمال شرقی کوچه شهریارA200,000,000

F03053ولیعصر3خ ولیعصر جنوب به شمال بعد از بلوار میرداماد ضلع شرق روبروی بیمارستان نیروی انتظامیA200,000,000

F03056اختیاریه3خ دیباجی نبش خ نوریانA200,000,000
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F03058جردن3خ آفریقا پارک صباA200,000,000
F03078پاسداران3خ پاسداران نبش خ بوستان سوم جنب حریم فضای سبزA200,000,000
F03089 توانیر3(بزرگراه همت )خ توانیر جنب پل شیخ فض الهA200,000,000
F03095دروس3خ هدایت درب بیمارستان هدایتA200,000,000
F03106ظفر3خ ظفر بین آفریقا و ولیعصر پارک کاجA200,000,000
F03107 اختیاریه3 متر بعد از تقاطع میدان اختیاریه30خ داریوش لطیفیA200,000,000

F03108
 متری از تقاطع خ رشید 20خ سئول جنوب به شمال بعد از میدان شیخ بهائی ض شرق در فاصله 

یاسمی
A200,000,000سئول3

N03001 جردن3روبروی مرکز خرید الهیه- از شمال به جنوب - خ آفریقاA200,000,000

N03006
پایین تر از - نرسیده به بن بست الهیه - ضلع غرب - بعد از پل صدر - از شمال به جنوب - خ شریعتی 
1684مقابل دیوار پالک - پمپ بنزین 

A200,000,000شریعتی3

N03009
- ضلع غرب پایین تر از کوچه تورج - نرسیده به چهاراه پارک وی - از جنوب به شمال  - (عج)خ ولیعصر 

مقابل انستیتو تغذیه
A200,000,000ولیعصر3

N03011
نبش - ضلع غرب - نرسیده به تقاطع خ رحمانی - بعد از بزرگراه صدر - از شمال به جنوب - خ قیطریه 

کوچه هنگامه
A200,000,000قیطریه3

N03012
مقابل - ضلع شمال - نرسیده به میدان مادر - بعد از خیابان شریعتی - از شرق به غرب - بلوار میراماد 

جنب بانک پاسارگاد - 37شماره 
A200,000,000میرداماد3

N03013 پاسداران3هشت متر باالتر از کوچه دامغانی- ضلع شرق  (خ زمرد)خ ناطق نوری - خ گل نبی - خیابان پاسدارانA200,000,000

N03023ونک3خیابان ونک از شمال به جنوب پایین تر از خیابان آفتاب ضلع شرق مجاور بوستانB150,000,000

N03030 شریعتی3قبل از کوچه سیروس- ضلع غرب - بعد از تقاطع شهید کالهدوز - از شمال به جنوب - خ شریعتیA200,000,000

N03033 اختیاریه3ضلع غرب- نرسیده به کوچه ارغوان - مقابل پارک ارغوان - از شمال به جنوب - خ دیباجی جنوبیA200,000,000

N03040 مالصدرا3نرسیده به کوچه الدن- ضلع غرب - از شمال به جنوب - شیراز شمالی - خ مالصدراA200,000,000

N03045
ضلع - مقابل بهستان نهم - ضلع شرق - قبل از خیابان کالهدوز - از جنوب به شمال - اختیاریه جنوبی 

شرقی بوستان نیلوفر
B150,000,000اختیاریه3

N03046
نرسیده به بزرگراه  - (الین کندرو)مجاور پل - ضلع شمال - الین کندرو - از شرق به غرب - بلوار میرداماد 

روبروی دیوار مجاور درب ورودی مجموعه ورزشی- قبل از کوچه البرز - مدرس 
A200,000,000میرداماد3

N03047
باالتر از خیابان - قبل از تقاطع خیابان برادران جوزی - از جنوب به شمال - خیابان دیباجی جنوبی 

روبروی کوچه رحیمی- مقابل دیوار مجاور فضای سبز - ضلع شرق - گرگان 
A200,000,000اختیاریه3

N03048 ونک3روبروی ترمینال مینی بوسرانی- ضلع جنوب - بعد از میدان ونک - از شرق به غرب - خیابان مالصدراA200,000,000

N03051
مجاور ورودی بیمارستان - ضلع شمال  - (عج)بعد از خیابان ولیعصر - از شرق به غرب - بزرگراه نیایش 
جنب فضای سبز و زمین بازی بوستان ملت- شهید رجایی 

A200,000,000ولیعصر3

N03057 دولت3جنب برق اتومبیل- نبش غیاثوند - ضلع شمال - بعد از خیابان پاسداران - از شرق به غرب - خ کالهدوزA200,000,000

N03059 شیخ بهایی3نبش کوچه طالقانی- ضلع غرب - بعد از خ صائب تبریزی - از شمال به جنوب - خ شیخ بهاییA200,000,000

N03067 ولیعصر3نرسیده به خیابان عطار- ضلع غرب - بعد از میدان ونک - از جنوب به شمال  - (عج)خ ولیعصرA200,000,000

N03105 ظفر3(ع)جنب ورودی بیمارستان علی اصغر - ضلع شمال - بعد از بزرگراه مدرس - از غرب به شرق - خ ظفرA200,000,000
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N03109 شیخ بهایی3روبروی کوچه فتاح- ضلع غرب - نرسیده به تقاطع سامان - خ شیخ بهایی - خ مالصدراA200,000,000

N03119
در فاصله بیست - ضلع شرق - بعد از خیابان کاج آبادی - از جنوب به شمال  - (عج)خیابان ولیعصر 

متری از بانک ملت
A200,000,000ولیعصر3

N03120ولیعصر3خ ولیعصر جنوب به شمال باالتر از درب اصلی بوستان ملت ضلع غرب روبروی بن بست آرامشA200,000,000

N03126 ونک3مجاور بوستان- ضلع غرب - نرسیده به خ تک جنوبی -  از جنوب به شمال -  خ ونکA200,000,000

N03140
باالتر از - ضلع غربی - جنب کانون شهید مفتح - بعد از همت - از جنوب به شمال - خ شریعتی 

سه راه ضرابخانه - 3دشتسان 
A200,000,000شریعتی3

N03146
- ضلع شرق - بعد از خیابان یزدان پناه - باالتر از بلوار میرداماد - از جنوب به شمال -  خیابان آفریقا 

جنب کیوسک عرضه گل- نرسیده به خیابان فرزان شرقی 
A200,000,000جردن3

N03151 جردن3مجاور پست برق- داخل کوچه - ضلع جنوبی - خ نیلوفر - خ آفریقاA200,000,000
N03158 گاندی3جنب ترانس برق- ابتدای خیابان نوزدهم - ضلع شرق - از جنوب به شمال - خ گاندیA200,000,000

N03165
- در فاصله سی متری از تقاطع - ضلع شرق - بعد از بلوار جهان کودک - از جنوب به شمال - خ آفریقا 

مقابل سوپرمارکت
A200,000,000ونک3

N03171
 1396مقابل پالک - روبروی پست برق - ضلع غرب - قبل از خ ظفر - از شمال به جنوب - خ شریعتی 

(آزمایشگاه فارابی)
A200,000,000شریعتی3

N03174
ضلع شمال  - (چهارراه شیراز)بعد از آرارات - قبل از بزرگراه کردستان - از شمال به جنوب - خیابان ونک 

مجاور بوستان آررات- شرقی 
B150,000,000ونک3

N03194
نبش خیابان - ضلع غرب - نرسیده به میدان شیخ بهایی - از جنوب به شمال - خیابان دانشور شرقی 

دانش دوست
A200,000,000شیخ بهایی3

N03196 دولت3نبش رحمانی- ضلع شمال غربی - چهارراه قنات - خ شهید کالهدوزA200,000,000
N03199 ولیعصر3نبش خیابان برادران شریفی- بعد از میدان ونک - از جنوب به شمال  - (عج)خ ولیعصرA200,000,000

N03220
- قبل از کوچه رودکی - نرسیده به خیابان شریعتی - از غرب به شرق - خیابان شهید محمد خاقانی 

جنب مسیل - (پارک الهیه)مجاور فضای سبز - ضلع شمال 
A200,000,000شریعتی3

N03227
روبروی پارک - بعد از خیابان خواجه عبداهلل انصاری - ضلع شرق - از جنوب به شمال - خ شریعتی 

مقابل قصر نور نرسیده به کوچه آریایی- شریعتی 
A200,000,000شریعتی3

N03247
مقابل ساختمان سی تی - ضلع شرقی - نرسیده به خ نیایش - از جنوب به شمال  - (عج)خ ولیعصر 

 متری از خیابان ناصری8روی نهر آب در فاصله - اسکن 
A200,000,000ولیعصر3

N03254
مجاور ایستگاه - مقابل کوچه کاج آبادی - ضلع غرب - بعد از نیایش - از جنوب به شمال - خ آفریقا 
اتوبوس

A200,000,000جردن3

N03282
مقابل بانک صادرات و - خیابان باالتر از کوچه مسجد - ضلع شرقی - از جنوب به شمال - خ شریعتی 

مغازه ایران فرش
A200,000,000شریعتی3

N03283 شریعتی3جنب باجه تلفن- حدفاصل کوچه کاوه و پل عابر پیاده - روبروی پارک شریعتی - خ شریعتیA200,000,000

N03310 ولیعصر3ضلع شرق- نبش کوچه ستاری - باالتر از میدان ونک  - (عج)خ ولیعصرB150,000,000

N03334 شریعتی3جنب بانک ملی- ضلع شرقی - نبش کوچه سجاد - بعد از ظفر -از شمال به جنوب - خ شریعتیA200,000,000

N03341 ونک3ضلع جنوب- نرسیده به تقاطع گاندی - از غرب به شرق - جنب ایستگاه اتوبوس - خ جهان کودکA200,000,000

N03372 مالصدرا3ضلع شمالی- نرسیده به تقاطع شیراز - بین کردستان و شیراز - خ مالصدرا - میدان ونکA200,000,000

N03412
مقابل - نبش کوچه سرافراز - ضلع شرق - نرسیده به خیابان دولت - جنوب به شمال - خ شریعتی 

(موقت)ایستگاه مترو 
A200,000,000شریعتی3

N03413 پاسداران3ضلع غرب- نبش نیستان پنجم - خ پاسدارانA200,000,000
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N03432 ونک683مجاور شماره - ضلع جنوب - بعد از بزرگراه کردستان - از غرب به شرق - خ شهید خداییA200,000,000

N03465
حدفاصل کوچه عاطفی و سعیدی - ضلع شرقی - بعد از نیایش - از جنوب به شمال  (عج)خ ولیعصر 

(روبروی بیمارستان قلب)
A200,000,000ولیعصر3

N03494
روبروی  - 1008 و 1006مقابل پالک - نرسیده به کوچه خندان - باالتر از پل سیدخندان - خ شریعتی 

ضلع شرقی- ساختمان پزشکان 
A200,000,000شریعتی3

N03497 شریعتی3جنب دانشگاه آزاد- نبش خ کی نژاد - خ یخچال - خ شریعتیA200,000,000

N03506
 - 44بعد از شماره - ضلع شمالی - بعد از خیابان اختیاریه جنوبی - از شرق به غرب - خ شهید کالهدوز 

 متری از بن بست هروی4در فاصله 
A200,000,000دولت3

N03511
پایین تر از - ضلع غرب - نرسیده به خیابان مینا - بعد از خیابان ظفر - از شمال به جنوب - خ شریعتی 
مقابل دیوار - 1240نرسیده به ورودی ملک - مجاور ایستگاه اتوبوس - کوچه بهروز 

A200,000,000شریعتی3

N03522 دولت3سه راه نشاط نبش کوچه اخالقی (دولت)شهید کالهدوزA200,000,000
N03529 پاسداران3ضلع شرق - (شهید کشوری)بعد از دشستان هشتم - خ پاسدارانB150,000,000
N03537 شریعتی14733مقابل شماره - نرسیده به یخچال - ضلع شرق - از جنوب به شمال -  خ شریعتیA200,000,000
N03552 پاسداران3(ضلع غرب)نبش نیستان هشتم - خ پاسدارانA200,000,000

N03559
از جنوب به شمال نرسیده به میدان ونک ضلع غرب مقابل زمین متعلق به ستاد  - (عج)خ ولیعصر 

اجرایی فرمان امام خمینی
A200,000,000ولیعصر3

N03560
مجاور - بعد از خیابان محتشم کاشانی - از شمال به جنوب - ضلع غربی الین کندرو -  م شیخ بهایی 

هواکش داخل لچکی
A200,000,000شیخ بهایی3

F04016هنگام4خ هنگام جنوب به شمال ضلع جنوب شرقی میدان الغدیر روبروی درمانگاهA200,000,000

F04017
بزرگراه رسالت شرق به غرب مجاور پل سیدخندان ضلع شمالی ابتدای خ غفاری ضلع شرقی محوطه 

فضای سبز مقابل بیمارستان رسالت
A200,000,000رسالت4

F04024پاسداران4خ پاسداران جنوب به شمال نبش خ بوستان نهمA200,000,000
F04031مجیدیه4خ استاد حسن بنا شمال به جنوب ضلع غربی میدان ملت نبش کوچه قنبریA200,000,000

F04032تهرانپارس4خ حجربن عدی تیرانداز شمال به جنوب بعد از فلکه سوم ضلع غرب روبروی بیمارستان تهرانپارسA200,000,000

F04033رسالت4خ شهید کرد جنوب به شمال ضلع شرقی روبروی خ نهاندوستA200,000,000

F04054
تهرانپارس خ حجربن عدی جنوب به شمال ض شرقی بعد از فلکه دوم باالتر از ساختمان مخابرات 

مقابل خ یزدان دوست مجاور بوستان گلبرگ
A200,000,000تهرانپارس4

F04062مجیدیه4خ استاد حسن بنا جنوب به شمال نرسیده به خ موسوی ضلع شرق نبش شمالی کوچه کاوهA200,000,000

F04075تهرانپارس4خ تیرانداز جنوب به شمال نرسیده به فلکه سوم تهرانپارس ضلع شرق باالتر از کوچه میرA200,000,000

F04088
گلستان پنجم شهید موسوی شرق به غرب ضلع شمال روبروی خ افشاری جنب کیوسک مطبوعات 

مجاور بوستان فرزانه
A200,000,000پاسداران4

F04092
خ پاسداران خ ابراهیمی جنوب به شمال حد فاصل بوستان هشتم و نهم ضلع غرب روبروی بیمارستان 

لبافی نژاد
A200,000,000پاسداران4

F04109
حسین آباد خ وفامنش جنوب به شمال بعد از میدان هروی ضلع شرق نرسیده به خ آزادی داخل 

فضای خالی
A200,000,000هروی4

N04004مجیدیه4خ استاد حسن بنا ضلع شمال شرقی میدان ملت مجاور پایانه ابتدای خ میرزا علیA200,000,000

N04005
ضلع جنوب بعد از خ ایزد پناه مجاور  (تهرانپارس) غربی غرب به شرق نرسیده به بزرگوار باقری 196خ 

 مقابل زمین بایر156ملک شماره 
A200,000,000تهرانپارس4

N04007
شمال به جنوب نرسیده به بزرگراه وفادار ضلع غرب قبل از کوچه دوم  (بلوار مطهری)خ قنات کوثر 

مرکزی
A200,000,000قنات کوثر4
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N04012تهرانپارس4شهرک پارسا خ توحید شمال به جنوب به ضلع شرق نبش کوچه شهید عبدالوند مقابل بوستان پلیسA200,000,000

N04022 تهرانپارس2124بزرگراه شهید باقری جنوب به شمال قبل از خ وفادار ضلع شرق نبش کوچهB150,000,000
N04023مجیدیه4استاد حسن بنا شمال به جنوب نرسیده به خ الهیجان محمودی ضلع شرقA200,000,000

N04028رسالت4انتهای بزرگراه رسالت جاده دماوند غرب به شرق بعد از خ درختی ضلع جنوب روبروی پمپ بنزینA200,000,000

N04029
حسین آباد خ جوانشیر غرب به شرق بعد از خ وفامنش نرسیده به خ اردیبهشت ضلع جنوب مقابل 

 مقابل بوستان رز16پالک 
A200,000,000هروی4

N04030
خ استاد حسن بنا جنوب به شمال نرسیده به سازمان آتش نشانی روبروی خ امیر نیا ضلع شرق نبش 

(جهان پناه)کوچه گلستان دوم 
A200,000,000مجیدیه4

N04036
 ضلع غرب 176شمال به جنوب بعد از فلکه سوم تهرانپارس نرسیده به خ  (تیرانداز)خ حجربن عدی 

پایین تر از کوچه قهاری
A200,000,000تهرانپارس4

N04037
شرق به غرب بعد از میدان هروی ضلع شمال ضلع جنوبی بوستان فرزانه  (گلستان پنجم)خ موسوی 

قبل از افشاری
A200,000,000هروی4

N04040 خاک سفید4(ابتدای تپه) 246خاک سفید خ زهدی امین شمال به جنوب بعد از شریعتی ضلع غرب مقابل شمارهB150,000,000

N04049هنگام4خ هنگام ضلع جنوب شرقی میدان الغدیر جنب بیمارستان الغدیرB150,000,000

N04050
شمال به جنوب بعد از بلوار فجر ضلع غرب پایین تر از کوچه رضوان  (افق)حکیمیه بلوار شهید بابایی 

نرسیده به درب ورودی بوستان بصیرت
A200,000,000حکمیه4

N04051 تهرانپارس4 شرقی170 و 166خ تیرانداز جنوب به شمال نرسیده به فلکه دوم تهرانپارس ضلع شرق حد فاصل خA200,000,000

N04055
ضلع شرقی مقابل پارک (محمودی)خ شهید غالمحسین کرد شمال به جنوب بعد از خ الهیجانی 

نرسیده به بزرگراه رسالت
A200,000,000رسالت4

N04056
خ هنگام جنوب به شمال بعد از میدان رسالت نرسیده به مینو ضلع شرق روبروی گرمابه جاوید قبل از 

(کمند)خ قزوینی 
A200,000,000هنگام4

N04057نارمک4خ آیت شمال به جنوب بعد از فرجام ضلع غربA200,000,000
N04062فرجام4خ فرجام شرقی شرق به غرب بعد از خ سراج ضلع شمال نرسیده به خ عبادی جنب مسیلB150,000,000
N04072دالوران4اول بلوار دالوران شرق به غرب بعد از خ سراج ضلع شمال خیابان جنب ایستگاه انوبوسA200,000,000

N04083
ضلع غرب مجاور ایستگاه  (چهارراه سر سبز)خ شهید آیت شمال به جنوب نرسیده به بزرگراه رسالت 

مترو
A200,000,000رسالت4

N04084
ضلع شرق باالتر از  (اوقاف)خ هنگام جنوب به شمال بعد از میدان الغدیر قبل از خ سیمتری اول 

( غربی6)کوچه کاظمی
A200,000,000هنگام4

N04091 تهرانپارس4(جنوب غربی فلکه چهارم تهرانپارس)خ حجربن عدی شمال به جنوب بعد از بزرگراه وفادار ضلع غربA200,000,000

N04092تهرانپارس4خ حجربن عدی فلکه سوم تهرانپارس ضلع شمال غربیA200,000,000

N04093
خ مجید افشاری جنوب به شمالبعد از بزرگراه زین الدین ضلع شرق باالتر از خ گیالن شرقی تقاطع 

 مجاور لچکی فضای سبز7کوچه رحمانیان شمالی و بوستان 
A200,000,000پاسداران4

N04128 رسالت4ضلع شرق ابتدای کوچه کریمی (دهخورقان)نرسیده به خ کمند  (آذرنو)میدان رسالت خ طرقیA200,000,000

N04137 تهرانپارس4ضلع غرب (چهارراه تیرانداز)شمال به جنوب نرسیده به بزرگراه رسالت  (تیرانداز)خ حجربن عدیB150,000,000

N04174 فرجام4(زرین)فرجام شرق به غرب نرسیده به بزرگراه باقری ضلع شمال بعد از خ گلشنیB150,000,000
N04178لویزان4لویزان خ شعبانلو جنوب به شمال بعد از خ جعفریان ضلع شرق مجاور و روی پارکB150,000,000
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N04189پاسداران4خ مجید افشاری جنوب به شمال بعد از بزرگراه زین الدین ضلع شرق نبش شمالی کوچه نداA200,000,000

N04207 دالوران4 مرکزی ضلع شرق7خ تکاوران شمال به جنوب قبل از کوچهB150,000,000
N04210 بنی هاشم4ضلع غرب روبروی پارک جاهد(سه راه پرتوی)خ بنی هاشم باالتر از خ ولی زادهA200,000,000

N04227
خ جشنواره غرب به شرق بعد از تقاطع بلوار شاهد میدان گیو ضلع جنوب بعد از کوچه گودرزی مقابل 

پارک
B150,000,000رسالت4

N04228 تهرانپارس1214شمال به جنوب قبل از فلکه دوم تهرانپارس ضلع غرب نبش خ  (تیرانداز)خ حجربن عدیB150,000,000

N04232
جنوب به شمال بعد از خ ابن علی ضلع غرب مجاور  (منصوری) متری دوم شمالی 16بزرگراه رسالت خ 

بوستان مجیدیه روبروی بازار روز
A200,000,000رسالت4

N04238حکمیه4شهرک حکیمیه بلوار بهار غرب به شرق نرسیده به خ فروردین ضلع جنوبA200,000,000

N04240
خ حجربن عدی جنوب به شمال نرسیده به فلکه سوم تهرانپارس باالتر از کوچه میر ضلع شرق بعد از 

کیوسک گلفروشی
A200,000,000تهرانپارس4

N04241رسالت4بزرگراه رسالت غرب به شرق بعد از بزرگراه باقری ضلع جنوب روبروی بازار رضاB150,000,000

N04246
ضلع جنوب  )شمس آباد خ شهید کمالی نرسیده به میدان بهشتی ضلع شرقی قبل از کوچه کوثری

(شرقی میدان کاشیکار
A200,000,000هروی4

N04253هروی4خ وفامنش جنوب به شمال بعد از میدان هروی ضلع شرق مقابل دیوار جنب ایستگاه تاکسیA200,000,000

N04260
 شرقی مقابل 218جنوب به شمال نرسیده به میدان استخر ضلع شرق باالتر از خ (شاهد)بلوار پروین 

220
A200,000,000تهرانپارس4

N04262
خ هنگام شمال به جنوب بعد از خ دانشگاه ضلع غرب نرسیده به شهرداری منطقه چهار نبش کوچه 

کاظمی
A200,000,000هنگام4

N04272 شمیران نو4 متری ضلع غرب نبش ذلیکائی20شمال به جنوب بعد از  (خ غفاری جنوبی)خ شمیران نوA200,000,000
N04273 دالوران4(ضلع شمال شرقی چهارراه)خ آزادگان جنوب به شمال بعد از بلوار دالوران ضلع شرقB150,000,000

N04283 پاسداران4 ضلع غرب پایین تر از بیمارستان لبافی نژاد9پاسداران خ ابراهیمی شمال به جنوب بعد از خ بوستانA200,000,000

N04288تهرانپارس4حجربن عدی شمال به جنوب بعد از فلکه چهارم تهرانپارس ضلع غرب نبش جنوبی کوچه بابا محمدیA200,000,000

N04291سید خندان4خ خواجه عبداله انصاری غرب به شرق بعد از خ تیسفون ضلع جنوب مقابل بوستان شادابA200,000,000

N04308دالوران4خ تکاوران شمال به جنوب نرسیده به خ سیمتری اول ضلع غربB150,000,000
N04313هنگام4خ هنگام جنوب به شمال ضلع شرق بعد از سیمتری دوم نرسیده به کوچه بیهقیA200,000,000
N04314لویزان4لویزان خ شعبانلو شرق به غرب بعد از خ فرشادی ضلع شمال روبروی مجتمع شهید فالحیA200,000,000

N04318
بزرگراه رسالت شرق به غرب بعد از بزرگراه صیاد شیرازی ضلع شمال نرسیده به بوستان احسان بعد از 

1296بیمارستان قمر بنی هاشم  مقابل دیوار ملک شماره 
A200,000,000رسالت4

N04337بنی هاشم4خ بنی هاشم جنوب به شمال قبل از میدان ضلع غرب روبروی کوچه شهید نصیبیA200,000,000
N04352پاسداران4خ گیالن غربی خ اسالمی جنوب به شمال نبش کوچه بوستان هشتم مجاور دیوارA200,000,000

N04379 هنگام4جنوب به شمال باالتر از بزرگراه رسالت بعد از کوچه جبارزاده ضلع شرق (حیدرخانی)خ خاورA200,000,000

N04386
ضلع شمال مقابل  (چهارراه مجیدیه)چهل و پنج متری رسالت شرق به غرب بعد از خ استاد حسن بنا

88شماره 
A200,000,000رسالت4

N04404
 55ضلع شرق بعد از شماره  (قلیچ خانی)شمس آباد خ ریحانی جنوب به شمال بعد از نعیم شرقی 

(موقت) متر باالتر از مکان قبلی 12مقابل ملک مسکونی قدیمی 
A200,000,000هروی4
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N04495 فرجام4صلع شمال غربی چهاراره مقابل بانک ملی ابتدای خ فرجام(چهارراه اشراق)فلکه دوم تهرانپارسA200,000,000

N04504رسالت4بزرگراه رسالت شرق به غرب نرسیده به خ حیدر خانی ضلع شمال قبل از مسجد مقابل دیوارA200,000,000

N04507 فرجام4 ضلع شمال جنب باجه تلفن41خ فرجام شرق به غرب بعد از خ حیدرخانی نرسیده به خA200,000,000
N04508تهرانپارس4تهرانپارس خ شهید جعفر پناه شهید نباتی مقابل مجتمع قضایی رسالتA200,000,000
N04509 باقری4  متر مانده به خ دانش اول18خ سراج جنوب به شمال ضلع شرق باالتر از پمپ گازB150,000,000

F05015
 مجتور کیوسک عرضه 19 بلوار صارمی جنوب به شمال ضلع شرق مقابل بلوک 2شهرک اکباتان فاز 

مطبوعات
A200,000,000شهرک اکباتان5

F05016شهرک آپادانا5خ شهید برادران رحمانی شمال به جنوب ضلع غرب مجاور ورودی شهرک آپاداناA200,000,000
F05017بلوار فردوس5بلوار فردوس غرب به شرق قبل از بزرگراه ستاری ضلع جنوب ابتدای خ ورزی جنوبیA200,000,000

F05027
میدان صادقیه خ آیت اله کاشانی شرق به غرب ضلع شمال روبروی درمانگاه ابن سینا مجاور پارک 

استقالل
A200,000,000صادقیه5

F05028
 متری باهنر ضلع غرب مقابل خ 18خ جنت آباد شمال به جنوب نرسیده به خ آیت اله کاشانی بعد از 

یکم
A200,000,000جنت آباد5

F05069صادقیه5خ آیت اله کاشانی غرب به شرق نرسیده به میدان صادقیه روبروی درمانگاه ابن سیناA200,000,000

F05087پونک5سی و پنج متری گلستان شرق به غرب بعد از بلوار سردار جنگل ضلع شمال مقابل گل فروشی ریشه ایA200,000,000

N05005
پایین تر از - ضلع غرب -  متری ایران زمین شمالی20- (مخبری) متری گلستان35خ - خ سردار جنگل

کوچه گاز
A200,000,000سردار جنگل5

N05010
ضلع شمالی )انتهای بن بست گلستان یکم- خ سازمان آب- از شمال به جنوب- بزرگراه اشرفی اصفهانی

(بوستان استقالل
B150,000,000صادقیه5

N05013
- ضلع جنوب- جنب درمانگاه ابن سینا- نرسیده به میدان صادقیه- از غرب به شرق- خ آیت اله کاشانی

مجاور خ تقدیری
A200,000,000صادقیه5

N05014پونک5(ضلع شرقی) متری گلستان20باالتر از خ - خ شاهین شمالیA200,000,000

N05015
روبروی دیوار -  متری از بلوار فردوس20ضلع شرق در فاصله - از جنوب به شمال- خ وفا آذر جنوبی

مجتمع ورزشی خادم
A200,000,000صادقیه5

N05016
جنب ترمینال شرکت - ضلع شرق- بعد از فلکه دوم صادقیه- از جنوب به شمال- بلوار اشرفی اصفهانی

باالتر از خ سازمان آب- واحد
B150,000,000صادقیه5

N05018صادقیه5ضلع جنوب باجه تلفن- مابین کوی کیهان و دویست دستگاه- از غرب به شرق- کاشانی... خ ایت اA200,000,000

N05019صادقیه5خ آیت اله کاشانی غرب به شرق ضلع جنوب ضلع جنوبی فلکه دوم صادقیهA200,000,000
N05021کن5نرسیده به کالنتری کن- (بلوار کوهسار)جاده سولقانA200,000,000
N05042جنت آباد5ضلع غرب پارک شهریور- باالتر از ایرانپارس- جنت آباد شمالیA200,000,000

N05044
نبش خ - ضلع غرب بلوار کندر- نرسیده به میدان صادقیه- از شمال به جنوب- بلوار اشرفی اصفهانی

جنب داروخانه- مقابل ساختمان پزشکان- شهید اعتمادیان
A200,000,000صادقیه5

N05068شهران5پائین تر از کوچه سمیه غربی- ضلع غرب- بعد از فلکه اول شهران- از شمال به جنوب- خ شهرانA200,000,000

N05090
-قبل از خ اقبال پور- نرسیده به خ اشرفی اصفهانی- بعد از خ فکوری- از غرب به شرق- خ سیمون بولیوار

 ضلع جنوب
B150,000,000چهار دیواری5

N05094
نبش کوچه - ضلع شرق- باالتر از خ پیامبر- بعد از مرزداران- از جنوب به شمال- بلوار اشرفی اصفهانی

سادات
A200,000,000صادقیه5

N05096
تقاطع جنوب - ضلع جنوب- نرسیده به خ آیت اله کاشانی- از غرب به شرق- (رسالت)بزرگراه حکیم

جنب پارک سپیدار- شرقی بلوار شقایق
B150,000,000صادقیه5
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N05113
روبروی - مقابل خ دانش- نبش خ حمید صالحی- ضلع شرقی- از جنوب به شمال- خ محمدعلی جناح

ترمینال غرب
A200,000,000آزادی5

N05150
مجاور ساختمان - ضلع غرب بعد از کوچه شهید طاهریان-از شمال به جنوب -خیابان محمدعلی جناح 

مقابل بوستان اختر-  شهرداری5ناحیه 
A200,000,000آزادی5

N05152صادقیه5نرسیده به گلستان- ربوروی خ مهران- بزرگراه آیت اله کاشانیB150,000,000

N05162پونک5نبش شمالی خ طالقانی- ضلع شرق- بعد از بزرگراه نیایش- از جنوب به شمال- بزرگراه اشرفی اصفهانیA200,000,000

N05170شهرزیبا5خ آیت اله کاشانی میدان فلکه آب شهرزیبا میدان کیانی نژاد جنب مخابرات منطقه چهارA200,000,000

N05228جنت آباد5خ اصلی جنت آباد نرسیده به چهارباغ نبش کوچه قماشیA200,000,000
N05238اکباتان5سمت چپ- ابتدای ورودی شهرک اکباتان- جاده مخصوص کرجA200,000,000

N05244
- 15 و 13ضلع غرب مابین ورودیهای بلوک - از شمال به جنوب- بلوار شهید صارمی- شهرک اکباتان

(پشت ایستگاه اتوبوس)حدفاصل دو پیاده رو
A200,000,000اکباتان5

N05245جنت آباد5روبروی مدرسه دخترانه محممد باقر- ضلع غرب- بین کوچه دانش و بلوار بعثت- جنت آباد شمالیA200,000,000

N05253شهر زیبا5جنب ورودی داروخانه- ض شمالی- نرسیده به میدان شهر زیبا- از شرق به غرب- خ آیت اله کاشانیB150,000,000

N05263
مجاور - ضلع شرق - بعد از فلکه سوم شهران- باالتر از بزرگراه آبشناسان- از جنوب به شمال- ح شهران

بوستان آزادی
A200,000,000شهران5

N05269صادقیه5جنب خ الله یکم- جنب ایستگاه اتوبوس- نرسیده به خ شاهین- خ آیت اله کاشانیB150,000,000

N05272
-  متری باهنر18بعد از - نرسیده به خ آیت اله کاشانی- از شمال به جنوب- جنت اباد - آیت اله کاشانی

مقابل خ دوم- ضلع غرب
A200,000,000جنت آباد5

N05274
نبش کوچه - جنب ایستگاه مینی بوس ها- زیر دکل برق فشار قوی- بعد از ایرانپارس - جنت آباد

المهدی
B150,000,000جنت آباد5

N05275شهران5نبش کوچه جهاد- بلوار شهرانA200,000,000
N05276پونک35کوی گلزار - نبش کوچه جنوبی- پایینتر از میدان پونک- بزرگراه اشرفی اصفهانیA200,000,000

N05280
تقاطع خ بوستان - ضلع جنوب غربی- نرسیده به بزرگراه اشرفی اصفهانی- خ زمانی از غرب به شرق

مقابل مجتمع تجاری تیراژه
A200,000,000پونک5

N05291اکباتان25فاز- نبش خ گلها- 11روبروی بلوک - شهرک اکباتانA200,000,000
N05292بلوار فردوس5جنب پارک ورزی- بلوار فردوس- خ نور جنوبیA200,000,000
N05293اکباتان195مقابل بلوک - 2فاز - شهرک اکباتانA200,000,000
N05294جنت آباد5روبروی پارک بهاره- مخابرات- نبش کوچه دهم- جنت ابادA200,000,000

N05300پونک5ضلع شمال- ابتدای خ شهید میرزا بابائی- جنب مجتمع تجاری بوستان- ضلع شمال غربی میدان پونکB150,000,000

N05301آزادی5(5 منطقه 6جنب ناحیه )- 5نبش بیمه - جاده مخصوص کرجB150,000,000
N05306چهار دیواری5روبروی پارکینگ دانشگاه آزاد اسالمی-  متری35خ - جاده حصارکA200,000,000

N05309بلوار فردوس5نبش کوچه چهارم- ضلع شرق- بعد از ایستگاه مترو صادقیه- جنوب به شمال- خ ولیعصر- بلوار فردوسA200,000,000

N05311جنت آباد5قسمت شرقی پارک حدیثه-  متری الله35بعد از - (بلوار جنت اباد)خ جنت آبادB150,000,000

N05325اکباتان5......باالی بیمارستان- 1فااز - (س)جنب دبستان فاطمه زهرا- خ شهید وحید دستگردی- شهرک اکباتانB150,000,000

N05344صادقیه5مجاور بوستان میعاد- نرسیده به بیمارستان پیامبر- ضلع شرق - از جنوب به شمال- بلوار اباذرA200,000,000

N05400اکباتان5-1ورودی بلوک - 3فاز - شهرک اکباتانA200,000,000
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N05464
 نفر موافقت نامه شماره 50جزء لیست )- ضلع شرقی- جنب پارک سحر- نرسیده به اندیشه- بلوار تعاون

((ساماندهی)28426-74/12/5
B150,000,000شهرزیبا5

N05567
 12کوچه - نبش شمالی- ضلع شرق-  متری گلستان20بعد از - باالتر از همت- جنوب به شمال- جنت آباد
متری اول

A200,000,000جنت آباد5

N05583
حدفاصل خیابانهای - ضلع شمال- بعد از فلکه دوم صادقیه- از شرق به غرب- بلوار آیت اله کاشانی

مجاور فضای سبز- بوستان یک و دو 
A200,000,000صادقیه5

N05584شهرک آپادانا45جنب فاز - شهرک آپاداناB150,000,000

N05585صادقیه5نبش کوچه مرودشت- ضلع شرق- بعد از فلکه دوم صادقیه- از جنوب به شمال- خ اشرفی اصفهانیA200,000,000

F06002
قائم مقام فراهانی جنوب به شمال بعد از خ مطهری نرسیده به کوچه ششم ضلع شرق باالتر از بن 

بست نوشین
6A200,000,000

F06004 بلوار کشاورز196بلوار کشاورز شرق به غرب بعد از میدان ولیعصر ضلع شمال مقابل ساختمان غیر فعال شمارهA200,000,000

F06006ولیعصر6خ ولیعصر روبروی سینما آفریقاA200,000,000
F06010ولیعصر6خ ولیعصر جنوب به شمال بعد از خ انقالب ضلع غرب باالتر از بازار رضاA200,000,000
F060126بلوار کشاورز شرق به غرب بعد از خ فلسطین ضلع شمال نرسیده به خ کبکائیانA200,000,000

F06014
خ ایتالیا منشعب از خ فلسطین شرق به غرب بعد از خ سرپرست ضلع جنوب مقابل بیمارستان 

مصطفی خمینی
6B150,000,000

F060186خ کارگر شمالی روبروی کوچه محمد پایین تر از جالل آل احمدB150,000,000
F06019 3016خ استاد مطهری غرب به شرق بعد از خ عبادی ضلع شمال مقابل دیوار ملک شمارهA200,000,000

F06021
خ ولیعصر جنوب به شمال بعد از میدان ولیعصر ضلع غرب باالتر از سینما استقالل نرسیده به کوچه 

غزالی عتیق
A200,000,000ولیعصر6

F06022 ولیعصر7306خ ولیعصر جنوب به شمال بعد از خ زرتشت ضلع غرب باالتر از کوچه زرتشت مقابل پA200,000,000

F06023 6 ضلع شرقی64خ سید جمال اسدآبادی مقابلA200,000,000

F060276خ وصال شیرازی جنوب به شمال نرسیده به بلوار کشاورز ضلع غرب باالتر از بن بست حسینیA200,000,000

F06028
خ کارگر شمالی جنوب به شمال بعد از خ فاطمی ضلع شرق باالتر از بن بست خسرو نرسیده به کوچه 

دیدگاه مقابل دیوار
6A200,000,000

F06033ولیعصر6خ ولیعصر جنوب به شمال بعد از میدان ضلع شرق باالتر از کوچه شهامتی روبروی سینما استقاللA200,000,000

F06034
خ شهید بهشتی شرق به غرب بعد از بزرگراه مدرس ضلع جنوب نرسیده به خ قائم مقام فراهانی 

 مقابل لچکی فضای سبز12نبش کوچه 
A200,000,000بهشتی6

F060366خ باقرخان حد فاصل خ بعثت و دکتر قریبA200,000,000

F060556خ کریم خان شرق به غرب بعد ااز خ استاد نجات الهی ضلع شمال مقابل دیوار مدرسه مجاور پارکB150,000,000

F06064 ولیعصر6 ارتش501خ ولیعصر شمال به جنوب بعد از خ دکتر بهشتی ضلع غربی مقابل بیمارستانA200,000,000

F06066 6 جنب بیمارستان آبان82خ آبان جنوبی شمال به جنوب نرسیده به خ سپند ضلع غربی مقابل پA200,000,000

F06067
خ احمد قصیر بخارست جنوب به شمال ضلع شرقی بعد از خ هشتم مقابل بیمارستان پاستور نو قبل 

از ایستگاه اتوبوس
6A200,000,000

F060701776بلوار کشاورز شرق به غرب ضلع شمال نرسیده به خ دکتر قریب قبل از کوچه پرتو مقابل پA200,000,000

F06079 216میدان آرژانتین ضلع غربی خ بهاران شمال به جنوب بعد از خA200,000,000
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F06080
خ مصطفی خمینی جنوب به شمال ضلع شرق بعد از بیمارستان تهران ضلع جنوبی فضای سبز میانی 

میدان سنائی
6B150,000,000

F06081
خ ولیعصر جنوب به شمال بعد از آیت اله طالقانی ضلع شرقی نبش کوچه شهید فرهنگ حسینی 

ضلع شمال کوچه
A200,000,000ولیعصر6

F06082
خ وصال شیرازی شمال به جنوب بعد از خ طالقانی ضلع غرب پایین تر از خ بزرگمهر نرسیده به کوچه 

فروهر مقابل بیمارستان البرز
A200,000,000وصال6

F06084
خ میرزای شیرازی شمال به جنوب ضلع غرب بعد از خ مطهری پایین تر از خ دهم مقابل بوستان 

میرزای شیرازی
6A200,000,000

F06090
 نرسیده به بیمارستان مهرگان 34خ ولیعصر جنوب به شمال بعد از پارک ساعی ضلع شرق باالتر از خ 

117مجاور پ
A200,000,000ولیعصر6

F060946خ انقالب حد فاصل فلسطین و برادران مظفر ضلع شمالA200,000,000

F06097
خ به آفرین منشعب از خ کریم خان شمال به جنوب بعد از خ علی ولدی ضلع شرق جنب بیمارستان 

فیروزگر
6A200,000,000

F061056خ استاد نجات الهی حد فاصل کوچه بیرجند و کریم خان روبروی دبستانB150,000,000

F06116
ضلع غربی خ خالد اسالمبولی حد فاصل کوچه دوم و چهارم روبروی دیوار پارکینگ کانون پرورش فکری 

کودکان
6A200,000,000

F06589ولیعصر6خ ولیعصر جنوب به شمال بعد از خ عباس پور توانیر ضلع غرب روبروی بیمارستان دیA200,000,000
F06590ولیعصر6خ ولیعصر مقابل پارک ساعی ضلع شرقA200,000,000
F065916خ خالد اسالمبولی روبروی درب شرقی پارک ساعیA200,000,000
F065926خ اسدآبادی حد فاصل خ فتحی شقاقی و خ هفتمA200,000,000
F06593 356خ الوند نبش خB150,000,000
N06002 6حدفاصل خ شهید کبکانیان و کوچه رویان- ضلع شمالی -  خ بلوار کشاورزB150,000,000
N06012 1736مقابل پ - باالتر از کوچه احمدی - نرسیده به بلوار کشاورز - خ کارگر شمالیA200,000,000
N06023 روبروی ساختمان - ضلع شمال - بعد از کردستان - از شرق به غرب -  اسدآبادی 164خASP6B150,000,000
N06024 9746مقابل پ - ضلع جنوبی - نرسیده به چهارراه کالج - از غرب به شرق - انقالبA200,000,000

N06025
مقابل - ضلع غرب - باالتر از کوچه مجد - بعد از میدان انقالب - از جنوب به شمال - خ کارگر شمالی 

58پالک 
6B150,000,000

N06028 1096 و 107بین پ  - 15 و 13حدفاصل خ - خ میرزای شیرازیA200,000,000

N06029 6باالتر از ورودی بوستان باغچه بان- ضلع شرق  - 51بعد از خیابان - از جنوب به شمال - خ اسدآبادیA200,000,000

N06030 716مقابل پ - ضلع شمالی -  متر بعد جمال زاده 20- از شرق به غرب - خ آزادیB150,000,000

N06031 6نبش کوچه کندوان- مقابل خ استاد نجات الهی - ضلع جنوب - از غرب به شرق - خ انقالبB150,000,000

N06032 طالقانی1756 مجاور پ 183جنب پ - ضلع جنوب - نرسیده به پل حافظ - از غرب به شرق - خ طالقانیB150,000,000

N06035
پایین تر از درب - ضلع غرب - بعد از خ جالل آل احمد - از شمال به جنوب - خیابان کارگر شمالی 

متری از کیوسک عرضه گل20در فاصله - ورودی بیمارستان قلب 
6A200,000,000

N06036 646بعد از خ - ضلع شرق - از جنوب به شمال - خ سید جمال الدین اسدآبادیB150,000,000
N060376خ کارگر ابتدای خ جالل آل احمد ض غربیA200,000,000

N06039
پایین تر از کوچه سوم - ضلع غرب - بعد از تقاطع خیابان مطهری - از شمال به جنوب - خ ولیعصر 

830مقابل پ  - یوسف آباد 
A200,000,000ولیعصر6

N06043 6336انقالب شرق به غرب بعد از خ فرصت ض شمالی مقابل پA200,000,000
N06044 6مقابل نشر سپهر- ضلع جنوب - بعد از خیابان فروردین - از غرب به شرق - خ انقالبA200,000,000
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N06045 6نرسیده به کوچه بیمه- ضلع شرق - بعد از خ سمیه - از جنوب به شمال - خیابان استاد نجات الهیA200,000,000

N060496کارگر شمالی شمال به جنوب بعد از خ گردآفرید ضلع غرب مقابل دیوار مسجدA200,000,000

N06055 2076مقابل شماره - قبل از خ اوستا - بعد از خ دکتر قریب - ضلع شمال - از شرق به غرب - خ آزادیB150,000,000

N06063 ولیعصر5026مقابل شماره - ضلع غرب  - (عج)نرسیده به میدان ولیعصر - از جنوب به شمال  - (عج)خ ولیعصرA200,000,000

N06065 146پارک ساعی و دادسرای عمومی ناحیه - بین دیوار جنوبی - خ خالد اسالمبولیA200,000,000
N06066 2126روبروی پ - بین خیابان وصال شیرازی و خیابان نادری - ضلع جنوبی بلوار کشاورزA200,000,000

N06072
نبش کوچه  - (دیوار حیاط) 149 و 151نرسیده به مطهری بین پ - ضلع شرقی - خ قائم مقام فراهانی 

مگنولیا
6A200,000,000

N06074 طالقانی6جنب دانشگاه علوم پزشکی - 174مقابل پ - نرسیده به قدس - از شرق به غرب - خ طالقانیA200,000,000

N06075 انقالب9496مقابل شماره - بعد از کوچه باباالر  - (عج)نرسیده به خیابان ولیعصر - از شرق به غرب - خ انقالبA200,000,000

N06076 ولیعصر6ضلع شرق- بین خ پزشکپور و خ جاوید - بعد از خ زرتشت - از جنوب به شمال  - (عج)خ ولیعصرA200,000,000

N06080
اول کوچه - ضلع جنوبی - بعد از ایستگاه اتوبوس - اول خ کریم خان زند  - (عج)میدان ولیعصر 
33مقابل پ - محمدعلی دادی 

A200,000,000ولیعصر6

N06081 13686روبروی پ - بین خ فخر رازی و خ دانشگاه - خ انقالب - ضلع جنوبیB150,000,000

N06084 11806روبروی پ - ضلع جنوب - بین فلسطین و خ برادران مظفر - از غرب به شرق - خ انقالبA200,000,000

N06087
مجاور - بعد از کوچه هشتم - نرسیده به خیابان بهشتی - از جنوب به شمال - خ قائم مقام فراهانی 

183ساختمان پزشکان 
B150,000,000قائم مقام6

N06088
- حدفاصل خ سرافراز و قائم مقام فراهانی - بعد از بزرگراه مدرس - از شرق به غرب - خ شهید بهشتی 

روبروی نمایشگاه سهراب - 12نرسیده به خ - ضلع جنوب 
A200,000,000بهشتی6

N06093 6 غرب به شرق نرسیده به خ جهان آرا ضلع جنوب17خ جهان آرا خA200,000,000

N06102
مقابل سینما - ضلع غرب - نرسیده به خیابان شهید بهشتی - از شمال به جنوب - خ خالد اسالمبولی 

آزادی
6A200,000,000

N06106 6(ابتدای پل حافظ)ضلع شرق - نرسیده به خیابان ورشو - از شمال به جنوب - خیابان حافظA200,000,000

N06107 7296روبروی پالک - ضلع شمال - بعد از خیابان استاد نجات الهی - از شرق به غرب - خ انقالبA200,000,000

N06108
ضلع - قبل از خیابان میرزای شیرازی - بعد از خیابان فراهانی - از شرق به غرب - خ دکتر بهشتی 

نبش کوچه ایزد- جنوب 
A200,000,000بهشتی6

N06109
 ش ابراهیمی مقابل کوی دانشگاه ضلع غرب پایین تر از 16خ کارگر شمالی شمال به جنوب بعد از خ 

ایستگاه اتوبوس
6B150,000,000

N06111
مقابل بیمارستان - ضلع شرقی - بعد از تقاطع شهید عباسپور - از جنوب به شمال  - (عج)خ ولیعصر 

باالتر از کوچه دوم- دی 
A200,000,000ولیعصر6

N06114 ولیعصر8826مقابل پ - ضلع غربی - نرسیده به خیابان ابن سینا - از شمال به جنوب  - (عج)خ ولیعصرA200,000,000

N06117
ضلع شرق - نرسیده به خیابان آبشار - بعد از خیابان بهشتی - از جنوب به شمال  - (عج)خ ولیعصر 

قبل از ورودی خانه کودک- مجاور پارک ساعی 
A200,000,000ولیعصر6

N06118
- قبل از کوچه رز - ضلع غرب - نرسیده به خیابان گردآفرید - از شمال به جنوب - خیابان کارگر شمالی 

1360مقابل شماره 
6A200,000,000
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N06121 6(بعد از بن بست پازند)ضلع جنوب - بعد از خیابان حافظ - از غرب به شرق - خ کریم خان زندA200,000,000

N06122
 مقابل کوی پسران 12 و 11خ کارگز شمالی از شمال به جنوب نرسیده به بزرگراه جالل آل احمد حدفاصل 

ضلع غرب
6A200,000,000

N06123 846مقابل شماره - حدفاصل خ جمالزاده و خیابان نوفالح - ضلع جنوب - از غرب به شرق - خ آزادیA200,000,000

N06129
مقابل - ضلع شرق  - (فرشید)قبل از مشاهیر - بعد از خ کریم خان -  از جنوب به شمال - خ قائم مقام 

43پ 
6B150,000,000

N061306خ کریم خان شرق به غرب بعد از خ قائم مقام ضلع شمال مقابل دیوار و حصار فلزی اداره برقA200,000,000

N06131
قبل از  - 155مقابل پ - بعد از خیابان نصرت - ضلع شرق - از جنوب به شمال - خیابان کارگر شمالی 

157مقابل پ - کوچه عبدی نژاد 
6B150,000,000

N06132
نرسیده به -   متر بعد از درب ورودی شرقی بوستان الله20- ضلع غرب - از شمال به جنوب - خ حجاب 

5مقابل کوچه - ایستگاه اتوبوس 
6A200,000,000

N06133 6نبش جنوبی کوچه عرفان- ضلع شرق - بعد از خیابان مطهری- از جنوب به شمال -  خ میرزای شیرازیA200,000,000

N06134
بیست و پنج متر باالتر از - ضلع شرق - بعد از خیابان شانزدهم - از جنوب به شمال - بلوار بیهقی 

درب غربی ورودی پارکینگ فروشگاه شهروند
6A200,000,000

N06138 ولیعصر7706خ ولیعصر جنوب به شمال قبل از خ دکتر فاطمی بعد از کوچه کامران ض غربی مقابل پA200,000,000

N06139 2216مقابل پ - ضلع شرقی  - 21بعد از خیابان - از جنوب به شمال - خ سید جمال الدینA200,000,000
N06140 176خ شیراز جنوبی جنوب به شمال بعد از خ علیخانی ضلع غرب مجاور پA200,000,000

N06141
قبل از ورودی بوستان - ضلع جنوب - بعد از خیابان کارگر شمالی - از غرب به شرق - خیابان فاطمی 

مقابل درب خروجی پارکینگ طبقاتی الله- الله 
6A200,000,000

N06142
باغ - مقابل دیوار - بعد از دازده متری سوم - بیست متری گلستان - خ شهید علیخانی - خ شیراز 

زرتشتیان
6B150,000,000

N06143 46 ضلع شرق مقابل پالک 27خ بهاران منشعب از خ خالد اسالمبولی شمال به جنوب بعد از خA200,000,000

N06146
- قبل از کوچه شهید اکبری - ضلع شرق - بعد از خیابان فاطمی - از جنوب به شمال -  خ کارگر شمالی 

نرسیده به پمپ بنزین - 259مقابل پ 
6B150,000,000

N06147 طالقانی2596مجاور پالک - ضلع جنوب - بعد از تقاطع خیابان نجات الهی - از غرب به شرق - خ طالقانیA200,000,000

N06153
- ضلع جنوب - نرسیده به خیابان فلسطین - بعد از خیابان طوس - از غرب به شرق - بلوار کشاورز 
72مقابل پالک 

6A200,000,000

N06156
نبش خیابان - ضلع شرق - بعد از بزرگراه شهید گمنام - از جنوب به شمال - خیابان کارگر شمالی 

(موقت)مجاور ایستگاه اتوبوس - نوزدهم 
6A200,000,000

N06161
مقابل - نرسیده به کوچه مهاجر - بعد از خیابان طالقانی - ضلع شرق - از جنوب به شمال - خ ایرانشهر 

179پالک 
A200,000,000ایرانشهر6

N06165
باالتر از - نرسیده به پارک ساعی - بعد از خیابان بهشتی - از جنوب به شمال  - (عج)خیابان ولیعصر 
مقابل دیوار- ضلع شرق - خیابان هجدهم 

A200,000,000ولیعصر6

N06167
بعد از ورودی بیمارستان - نرسیده به خیابان عبداهلل زاده - ضلع شمال - از شرق به غرب - بلوار کشاورز 

89 متر قبل از پ 20- پارس 
6A200,000,000

N06169 طالقانی246مقابل پ - ضلع شمال - بعد از خیابان برادران مظفر - از شرق به غرب - خ طالقانیB150,000,000
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N06183
مقابل خیابان قائم - ضلع جنوب - نرسیده به میدان هفت تیر - از غرب به شرق - خ کریم خان زند 

32روبروی پ - فراهانی 
6A200,000,000

N06184 طالقانی6 جدید17 قدیم 61مجاور - ضلع شمالی - بعد از میدان فلسطین - از شرق به غرب - خ طالقانیB150,000,000

N06185
ضلع شرق - نرسیده به خیابان طالقانی - بعد از کوچه رحیم زاده - از جنوب به شمال  - (عج)خ ولیعصر 

537مقابل پ- 
A200,000,000ولیعصر6

N06186 6 متری از تقاطع10در فاصله -  ضلع غرب 14بعد از خیابان - از شمال به جنوب - بلوار بیهقیA200,000,000

N06191 6مقابل شماره- بعد از کوچه هدایتی - ضلع جنوب -  آذر 16بعد از - از غرب به شرق - بلوار کشاورزA200,000,000

N06192
بین خ شهید عتیق غزالی و خ دانش - ضلع غرب - باالتر از میدان - از جنوب به شمال - خ ولیعصر 

612روبروی پ - کیان 
A200,000,000ولیعصر6

N06210ولیعصر9116خ ولیعصر جنوب به شمال نرسیده به خ مطهری ضلع شرق پایین تر از کوچه افتخار پA200,000,000

N06218 6قبل از کوچه قائم مقام- ضلع شمال - نرسیده به خیابان جمالزاده - از شرق به غرب - خیابان آزادیA200,000,000

N06219 6ضلع جنوب  - 22مقابل پالک - ابتدای خیابان شهید کالنتری - خ شهید سپهبد قره نیA200,000,000

N06220 1666مقابل ساختمان - ضلع جنوبی - بین خ ایرانشهر و خردمند - از غرب به شرق - خ کریم خانA200,000,000

N06240
در محدوده ضلع شرقی  - 31نبش شمالی خیابان - از جنوب به شمال - سید جمال الدین اسدآبادی 

میدان فرهنگ
6A200,000,000

N06242 6مقابل پاساژ فرشته- ضلع جنوبی - نرسیده به خیابان دانشگاه - از غرب به شرق - خ انقالبA200,000,000

N06243 6بین موسوی و ایرانشهر- ضلع شمال - بعد از فردوسی - خ انقالبA200,000,000
N06249 6ضلع شرق- بعد از کوچه لباف - از شمال به جنوب  - (عضدی)خ آبان جنوبیA200,000,000
N06251 6مقابل سازمان آب- قبل از خیابان معیری - ضلع شمال - از شرق به غرب - خ دکتر فاطمیA200,000,000
N06267 6ضلع شرق- نرسیده به خیابان شاداب - بعد از خ بهشهر - از شمال به جنوب - ایرانهشرB150,000,000

N06268 6ضلع شمال- نرسیده به کوچه دریا - بعد از خ کارگر شمالی - از شرق به غرب - بلوار کشاورزB150,000,000

N06271 بلوار کشاورز6ضلع شمال- نرسیده به خ فلسطین - بعد از میدان ولیعصر - از شرق به غرب - خ بلوار کشاورزA200,000,000

N062776خ عباس پور شمال به جنوب ضلع غربی میدان نظامی گنجوی نبش کوچه برادرانA200,000,000

N06290
ضلع - قبل از بیمارستان مهرگان - نرسیده به خیابان عباسپور - از جنوب به شمال  - (عج)خ ولیعصر 

1161مقابل پ - بین کوچه همسایگان و زندیه - غرب 
A200,000,000ولیعصر6

N06302 536خ جم شمال به جنوب بعد از خ مطهری ضلع شرق قبل از کوچه مدائن مقابل شمارهA200,000,000

N06304 4186مقابل پ - ضلع جنوب - دکتر قریب - بعد از خ جمالزاده - از غرب به شرق - بلوار کشاورزB150,000,000

N06308 6026مجاور پ - ضلع جنوب - بعد از خ فلسطین - از غرب به شرق - بلوار کشاورزA200,000,000

N06313
 - (15)پایین تر از خ احمدیان - ضلع غرب - بعد از میدان آرژانتین - از شمال به جنوب - خ احمد قصیر 

36مقابل دیوار پ 
6B150,000,000

N06331
خ ولیعصر جنوب به شمال باالتر از میدان ولیعصر ضلع غرب بین خ آقا حسنی و خ فرشید مقابل پ 

560
A200,000,000ولیعصر6

N06351
ضلع - نرسیده به خیابان سنایی - بعد از خیابان میرزای شیرازی - از غرب به شرق - خیابان مطهری 

344مقابل پ - جنوب 
6A200,000,000

N06352
- بعد از کوچه ستاره - ضلع شرق - نرسیده به تقاطع دکتر فاطمی - از جنوب به شمال - خ کارگر شمالی 

مجاور بازارچه خود اشتغالی- مقابل نرده های فلزی بوستان الله 
6A200,000,000



قیمتگریدمسیرمناطق آدرس کیوسکهایکد پذیرش

N06356 ولیعصر15016مقابل پ- باالتر از کوچه نادر - بعد از خیابان بهشتی - از جنوب به شمال  - (عج)خ ولیعصرA200,000,000

N06367
- قبل از کوچه دل آویز - ضلع شرق - بعد از خیابان دکتر بهشتی - از شمال به جنوب  - (عج)خ ولیعصر 

1003مقابل شماره 
A200,000,000ولیعصر6

N06375 6ضلع شمال غربی میدان اسدآبادی- خیابان سید جمال الدین اسدآبادی - یوسف آبادA200,000,000
N06383 6مقابل نشر سپهر- ضلع جنوب -  فروردین 12بعد از خیابان - از غرب به شرق - خ انقالبA200,000,000

N06393
مقابل دیوار - ضلع شرق - پایین تر از خیابان نمازی - بعد از خ سمیه - از شمال به جنوب - خ ایرانشهر 
57ملک شماره 

6A200,000,000

N06394
پایین تر از - ضلع غرب  - (عج)نرسیده به میدان ولیعصر - از جنوب به شمال  - (عج)خ ولیعصر 

خیابان دمشق
A200,000,000ولیعصر6

N06396 6ضلع غرب- نرسیده به خیابان انقالب - از شمال به جنوب - خ فلسطینB150,000,000
N06398 انقالب8616مقابل پ - ضلع شمالی  - (عج)قبل از خ ولیعصر - از شرق به غرب - خ انقالبA200,000,000

N06406 3966مقابل پ - نبش کوچه مرجان - ضلع جنوب - بعد از خیابان الرستان - از غرب به شرق - خ مطهریA200,000,000

N06414 ولیعصر6مقابل بانک ملت- ضلع شرقی - باالتر از چهارراه انقالب - از جنوب به شمال  - (عج)خ ولیعصرA200,000,000

N06420 6باالتر از کوچه یکم- ضلع شرق - بعد از خیابان جالل آل احمد - از جنوب به شمال - خ کارگر شمالیA200,000,000

N06421 6مجاور فروشگاه سپه- ضلع شمال - نرسیده به خیابان کارگر شمالی - از شرق به غرب - خ دکتر فاطمیA200,000,000

N06427
- ضلع شمال - نرسیده به خیابان فلسطین  - (عج)بعد از خ ولیعصر - از شرق به غرب - خ انقالب 

1015روبروی پ 
A200,000,000انقالب6

N06434 6(بهبهان)بین خ سمیه و کوچه نیک - ضلع غربی - از شمال به جنوب - خ مفتحA200,000,000
N06435 6(21خیابان بهاران از شمال به جنوب بعد از خ )ضلع غربی - میدان آرژانتینA200,000,000

N06438
- نرسیده به کوچه نهم - ضلع شرق - بعد از خیابان فتحی شقاقی - از جنوب به شمال - خ اسدآبادی 

122مقابل پ 
6A200,000,000

N06449 طالقانی6ضلع جنوب- بعد از خیابان ایرانشهر - از غرب به شرق - خ طالقانیB150,000,000

N06456
- ضلع جنوب - نرسیده به خیابان الله زار نو - بعد از میدان فردوسی - از غرب به شرق - خ انقالب 

714روبروی پ 
6A200,000,000

N06466 13946 و 1392روبروی پ - ضلع جنوب - نرسیده به خ فخر رازی - از غرب به شرق - خ انقالبA200,000,000

N06480 6ضلع جنوب- بعد از خ دانشگاه - از غرب به شرق - خ انقالبA200,000,000

N06493
- ضلع غرب - نرسیده به میدان سنایی - از جنوب به شمال  - (منشعب از خ کریم خان زند)خ حسینی 

12مقابل کوچه 
6A200,000,000

N06501 6مقابل بوستان سیما- مجاور شماره یک - ضلع شمال -   غربی 35ابتدای خ - خ الوندA200,000,000

N06532
- نبش خیابان چهارم - ضلع شرق - نرسیده به خ کریم خان- از شمال به جنوب - خ استاد نجات الهی 

مقابل بیمارستان میرزا کوچک خان
6B150,000,000

N06534
خ جمکالزاده شمالی جنوب به شمال بعد از بلوار کشاورز ضلع شرق حد فاصل کوچه جالل زاده و کوچه 

واحدی روبروی ساختمان پست
6A200,000,000

N06538
بعد از تقاطع دکتر )ضلع جنوب - نرسیده به خ کاوه - بعد از خ رسول زارع - از غرب به شرق - خ آزادی 

(قریب
6A200,000,000

N06539
-باالتر از خیابان کاج شمالی - ضلع شرق - بعد از میدان گلها - از جنوب به شمال - بزرگراه شهید گمنام 

6/1 نرسیده به کوچه 
6A200,000,000
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N06556
حدفاصل خیابان سی و - ضلع شرق - بعد از بوستان ساعی - از جنوب به شمال  - (عج)خیابان ولیعصر 

دوم و کوچه جهانتاب
A200,000,000تجریش6

N06565 6ضلع شرق- حدفاصل کوچه ششم و هشتم - بعد از خ بهشتی - از جنوب به شمال - خ احمد قصیرA200,000,000

N06569
نرسیده به درب ورودی اداره - ضلع شرق - بعد از خ طالقانی - از جنوب به شمال - خ سپهبد قره نی 

بازیافت
A200,000,000قرنی6

N06574
در راستای دیوار  - 18داخل خ - بعد از خ شقاقی - از جنوب به شمال - خ سید جمال الدین اسدآبادی 

ضلع جنوب- پارکینگ عمومی پرتوی - ضلع شمالی 
6A200,000,000

N06580ولیعصر6خ ولیعصر از جنوب به شمال نرسیده به خ زرتشت غربی ضلع غرب پایین تر از کوچه رهبانA200,000,000

N06587 6ضلع شمال شرقی- نبش کوچه چهارم - خ قائم مقام فراهانیB150,000,000

F07026
در فاصله ده - بعد از پل عابر پیاده- (ع)نرسیده به خروجی بزرگراه اما علی- از غرب به شرق- خ دماوند

متری کیوسک عرضه مطبوعات
7A200,000,000

F070357مقابل بیمارستان مهراد- ضلع غربی خیابان- از جنوب به شمال- خ میرعمادA200,000,000
F070387ضلع غرب مقابل دیوار سازمان آب- بعد از خ توپچی- از شمال به جنوب- خ سهرورودیA200,000,000

F070397ضلع شرقی- (ع)مقابل بیمارستان امام حسین- بعد از درب اصلی - از جنوب به شمال- خ آیت اله مدنیA200,000,000

F07065بهشتی7روبروی شرکت ایران تارا- ضلع جنوب غربی- میدان تختی- خ دکتر بهشتیB150,000,000
F070687مقابل فروشگاه مبلیران- ضلع جنوبی- قبل از خ بهار- از شرق به غرب- خ طالقانیB150,000,000
F070737ضلع شمال- مقابل بیمارستان آزاد- از شرق به غرب- خ سمیهA200,000,000

F07074
ضلع - قبل از خ شهید صدقی و خ سمیه- بعد از خ آیت اله طالقانی- از شمال به جنوب- خ شریعتی

بیمارستان پاسارگاد- 148غربی مقابل پ 
A200,000,000شریعتی7

N07001
- نرسیده کوچه تهمتن - ضلع غرب - بعد از خ کاووسی فر - از شمال به جنوب - خ سهروردی شمالی 

مقابل دیوار
7A200,000,000

N07008
نرسیده به بزرگراه امام - ضلع شمال  - (فتحنایی)بعد از خیابان کهن -  از شرق به غرب - خ دماوند 

کوچه صدیقی- ضلع شرقی - علی 
7A200,000,000

N07009
نرسیده به - ضلع غرب  - ( راه نظام آباد4 )بعد از میدان سبالن - از شمال به جنوب - خ آیت اهلل مدنی 

پایین تر از کوچه حقیقت- مقابل مهد کودک ایمان - کوچه امینی 
7A200,000,000

N07013 7کوچه آزادی- ضلع شمالی - بعد از خیابان ضلع شرق - از جنوب به شمال - خ علی اکبریA200,000,000

N07015
مقابل - ضلع غرب - نرسیده به خیابان اکبرنژاد - باالتر از میدان نامجو - از جنوب به شمال - خ نامجو 

دیوار گرمابه
7B150,000,000

N07021
 12نرسیده به خیابان - ضلع شرق - بعد از خیابان قندی - از جنوب به شمال  - (عربعلی)خ نوبخت 

(موقت)
7B150,000,000

N07039
بعد از کوچه - ضلع غربی  - (کهن)نرسیده به خ فتحنایی - از شمال به جنوب - خ آیت اهلل مدنی 

نرسیده به بن بست شهرزاد- برزگران 
7B150,000,000

N07042 7(ع)خیابان شهید مدنی از جنوب به شمال ضلع شرق نرسیده به درب ورودی بیمارستان امام حسینA200,000,000

N07048
- ضلع جنوب - ابتدای خ رضا طاهریان - نرسیده به سه راه طالقانی - از جنوب به شمال - خ شریعتی 

211مقابل شماره 
A200,000,000شریعتی7

N07052 137شماره - نرسیده به کوچه خوانساری - ضلع شمال - بعد از خیابان بهار - از شرق به غرب - خ سمیهA200,000,000

N07053
- مجاور صندوق تعاونی - به خ سلیمان خاطر - بعد از خ مفتح نرسیده - از غرب به شرق - خ مطهری 
182مقابل پ 

7A200,000,000
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N07054 7مجاور بوستان جوان- ضلع شمال - نرسیده به خ رجبی - بعد از خ کیایی - از شرق به غرب - خ دماوندA200,000,000

N07056 7ضلع غرب- پایین تر از کوچه سعیدی - بعد از خ یزدی - از شمال به جنوب - خ شهید نامجوA200,000,000

N07058 77 شهرداری منطقه 2روبروی ساختمان شماره - ضلع شمال - از شرق به غرب - خ خرمشهرA200,000,000
N07065 7مقابل فضای سبز- ضلع غرب - ابتدای خ خواجه نظام الملک - خ معلمA200,000,000

N07069
دیوار منتهی به بزرگراه - نرسیده به ضلع جنوب - قبل از خ مرودشت - از غرب به شرق - خ پلیس 

شهید صیاد
7A200,000,000

N07070 7مقابل بازار میوه و تره بار- ضلع شرق - بعد از خیابان خرمشهر - از جنوب به شمال - خ قنبرزادهB150,000,000

N07071 7نرسیده به کوچه شیمی- ضلع شرق - بعد از میدان هفت تیر - از شمال به جنوب - خ دکتر مفتحA200,000,000

N07077 7ضلع شرق- نبش کوچه نیکان - بعد از خیابان مطهری - از جنوب به شمال - خ سهروردیA200,000,000
N07081 7مقابل خ خاقانی- ضلع جنوب - بعد از خ سعدی - از غرب به شرق - خ انقالبA200,000,000

N07085 شریعتی7ضلع غرب- پایین تر از کوچه میثاق شش - بعد از خ بهار شیراز - از شمال به جنوب - خ دکتر شریعتیA200,000,000

N07086
نرسیده - ضلع شرق - بعد از کوچه شکرآبی - باالتر از خ مطهری - از جنوب به شمال - خ دکتر شریعتی 

به کوچه اندیشه نهم
A200,000,000شریعتی7

N07090 7نبش کوچه فروشگاه- ضلع جنوب - بعد از خ مدنی - از غرب به شرق - خ انقالبA200,000,000

N07098 2397مقابل شماره - ضلع شرق - نرسیده به خیابان زیبا - بعد از پل چوبی - از جنوب به شمال - خ سپاهB150,000,000

N07099
مقابل دیوار - ضلع شرق - بعد از مسیل باختر - از شمال به جنوب - خیابان استاد حسن بنا جنوبی 

59ملک شماره 
7A200,000,000

N071037بعد از کوچه وزرائی- نرسیده به خ ترکمنستان - ضلع شمال - ز غرب به شرق - خ ملک اA200,000,000

N07104
نرسیده به کوچه دوست - ضلع غرب - نرسیده به خ مطهری - از شمال به جنوب - خ دکتر مفتح 

(ششم)محمدی 
7A200,000,000

N07106
مجاور کوچه - ضلع جنوب - نرسیده به خیابان سلیمان خاطر - از غرب به شرق - خیابان بهار شیراز 

مجاور ایستگاه اتوبوس- داخل لچکی فضای سبز - شاهرخ 
7A200,000,000

N07114
مقابل دیوار و حصار فلزی - ضلع غرب - نرسیده به خیابان بهار شیراز - از جنوب به شمال - بهار شمالی 

517روبروی شماره - اداره آب 
7A200,000,000

N07121 سهرودی837جنب پ - ضلع شرق - باالتر از خ هویزه - بعد از خ بهشتی - از جنوب به شمال - خ صابونچیA200,000,000

N07124
بعد از کوچه ایثار - از ضلع شرق - نرسیده به خیابان بهار شیراز - از جنوب به شمال - خ بهار شمالی 

مقابل حصار فلزی- غربی 
7A200,000,000

N07148
- حدفاصل کوچه طلوعی و رمضانی - ضلع غرب - از شمال به جنوب - خ استاد حسن بنا - بزرگراه رسالت 

مقابل کوچه حیدری ریسه
7A200,000,000

N07168
نرسیده به کوچه نکو - ضلع جنوب  - (سرباز)بعد از خ برادران گوهری  - از غرب به شرق - خ قدوسی 

 ارتش504مقابل بیمارستان - دقت 
7A200,000,000

N07179
نرسیده به خ قجاوند - ضلع غرب - بعد از بیمارستان امام حسین - از شمال به جنوب - خ شهید مدنی 

268مجاور پ - نبش کوچه فرهی - 
7A200,000,000

N07182 سهرودی647روبروی پ - ضلع جنوب - نبش خ هویزه - از شمال به جنوب - خ سهروردی شمالیA200,000,000
N07186 7ضلع جنوب- نرسیده به چهارراه شهید مفتح - از غرب به شرق - خ مطهریA200,000,000

N07187 7(مسجد)نبش کوچه مریوان - ضلع غرب - بعد از خ مطهری - از شمال به جنوب - خ سهروردیA200,000,000
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N07202 7نبش کوچه دهم- ضلع غرب - بعد از خ خرمشهر - از شمال به جنوب - خ صابون چیA200,000,000
N07203 بهشتی1/1197روبروی پ - ضلع شمال - بعد از چهارراه سهروردی - از شرق به غرب - خ دکتر بهشتیA200,000,000

N07222
حدفاصل خیابان های - جنب اداره پست  - نرسیده به پل سیدخندان - از جنوب به شمال - خ شریعتی 

ضلع شرق- بسطامی و مهاجر 
A200,000,000شریعتی7

N07224 بهشتی7قبل از پمپ بنزین- ضلع شمال - نرسیده به خیابان پاکستان - از شرق به غرب - خ دکتر بهشتیA200,000,000

N07244
 متری در ورودی 30در فاصله - بعد از خ شهید منتظری - ضلع جنوب - از غرب به شرق - خ دماوند 

بیمارستان بوعلی
7A200,000,000

N07255 7ضلع غرب- پایین تر از کوچه ششم - از جنوب به شمال - خ عشقیار - خ خرمشهرA200,000,000

N07259 7مقابل شرکت خدماتی ماشین آالت- ضلع جنوب - بعد از خ سهروردی - از غرب به شرق - خ مطهریA200,000,000

N07260
باالتر از کوچه - و پل هوایی عابر پیاده  (ع)بعد از مقابل مسجدالجواد - ضلع شرق - میدان هفت تیر 

آقا محمدی
7A200,000,000

N07277 7 متری از تقاطع10در فاصله - ضلع جنوب - بعد از خیابان مرودشت - از غرب به شرق - خ معلمA200,000,000

N07278
- ضلع شمال - قبل از خیابان سهروردی - از شرق به غرب - ایتدای خیابان  مطهری - خیابان شریعتی 

فضای زیرین پل سیدخندان
A200,000,000شریعتی7

N07279
نرسیده به - بعد از کوچه مهندسی - ضلع شرق - باالتر از خ ورکش -  از جنوب به شمال- خ بهار شمالی 

235شماره 
7A200,000,000

N07280
 - 118روبروی پ - ضلع غرب - پایین تر از تقاطع شهید قندی - از شمال به جنوب - خ سهروردی شمالی 

نرسیده به کوچه بن بست
7A200,000,000

N07281 شریعتی7مقابل بوستان هالل احمر- ضلع غرب - بعد از خ قندی - از شمال به جنوب - خ شریعتیA200,000,000

N07292 سهروردی7نبش کوچه بن بست کوشش- قبل از خ بهشتی ضلع غرب - از شمال به جنوب - خ سهروردی شمالیA200,000,000

N07296
مولن روژ )مقابل سینما سروش - بعد از خ دوشهر - ضلع شرق - از شمال به جنوب - خ دکتر شریعتی 

(سابق
A200,000,000شریعتی7

N07307 بهشتی7ضلع جنوب- بعد خ میرعماد -  از شرق به غرب - خ دکتر بهشتیA200,000,000
N07310 شریعتی7بش کوچه اشراقی- ضلع غرب ن- نرسیده به پل سیدخندان - خیابان شریعتیA200,000,000

N07324
مقابل ساختمان - ضلع شمالی - قبل از خ سهند - بعد از خ شریعتی - از شرق به غرب - خ دکتر بهشتی 

47مرجان 
B150,000,000بهشتی7

N07339
نبش کوچه - ضلع شرق - خیابان کابلی - بعد از پل سیدخندان - از غرب به شرق - بزرگراه رسالت 

گلچهره
7A200,000,000

N07346
مجاور پل عابر  - 6روبروی اندیشه - ضلع شرق - نرسیده به بلوار معلم - از جنوب به شمال - خ شریعتی 

مقابل بازار میوه و تره بار- پیاده 
A200,000,000شریعتی7

N07347
جنب پست - ضلع شمال - نرسیده به تقاطع خ عشقیار  - (نسترن شرقی) 15خ - خیابان شهید عربعلی 

مجاور فضای سبز- برق 
7B150,000,000

N07358
روبروی - ضلع جنوب - نرسیده به میدان تختی - بعد از سهروردی - از شرق به غرب - خ دکتر بهشتی 

242پ 
A200,000,000بهشتی7

N07366 شریعتی6597مجاور پ - بعد از خیابان پلیس - از جنوب به شمال - خ دکتر شریعتیA200,000,000

N07373
- نبش کوچه گروسی-  ضلع شرقی - نرسیده به خ مطهری - از جنوب به شمال - خ سلیمان خاطر 

134روبروی پ 
7A200,000,000

N07374
ضلع - نرسیده به خ طاهریان - بعد از میدان طالقانی - از غرب به شرق - خ خواجه نصیرالدین طوسی 

328 و 326مقابل پ - جنوب 
7B150,000,000



قیمتگریدمسیرمناطق آدرس کیوسکهایکد پذیرش

N07387
مقابل - ضلع غرب - بعد از تقاطع خیابان شهید زینالی - از جنوب به شمال - خ خلیل حسینی 

گلفروشی ریشه ای
7B150,000,000

N07388 شریعتی7ضلع غرب- نرسیده به کوچه جوهرچی - بعد از خ بهارشیراز - از شمال به جنوب - خ شریعتیA200,000,000

N07399
- ضلع شرق - نرسیده به کوچه فرهت - بعد از خیابان قجاوند - از جنوب به شمال - خ شهید نامجو 

روبروی کوچه شهدا- مقابل فضای سبز 
7A200,000,000

N07402 شریعتی7جنب بانک ملی- مقابل خ هویزه - ضلع شرق - از جنوب به شمال - خ شریعتیA200,000,000

N07448
مابین سینما صحرا و - ضلع شرق - نرسیده به سه راه طالقانی - از شمال به جنوب - خ دکتر شریعتی 

تعمیرگاه مرکزی پاناسونیک
A200,000,000شریعتی7

N07476
- بعد از خیابان زینالی - ضلع شرق - نرسیده به خ بهشتی - از جنوب به شمال - خ سهروردی شمالی 

نرسیده به اندیشه سوم
7A200,000,000

N07488
ابتدای کوچه ابرار - ضلع شرق - بعد از خیابان بهار شیراز - از جنوب به شمال - خ سهروردی جنوبی 

شرقی
7A200,000,000

N07513 7(موقت)مقابل دیوار - ضلع شمال - بعد از خیابان رهبر - از شرق به غرب -  خیابان خرمشهرA200,000,000

N07523 7(موقت) 102مقابل پ - ضلع جنوبی - بعد از خیابان بهار - از غرب به شرق - خ طالقانیA200,000,000

N07545
 - (اقبال)نرسیده به خیابان ایرانمهر  - (ع)قبل از میدان امام حسین  - از شرق به غرب - خیابان دماوند 

مقابل دیوار اداره برق- ضلع شمال - بعد از خیابان عاشقباه 
7A200,000,000

F080058مجاور ساختمان چهار طبقه- 150 و 119قبل از خ - از شمال به جنوب- (حجربن عدی)خ تیراندازA200,000,000

F08015نارمک7418پالک - ضلع شرقی - میدان هفت حوض نارمکA200,000,000
F08071 8مقابل بیمارستان انصاری- بعد از خ برادران صادقی-از شرق  به غرب-  متری غربی46 خB150,000,000
F080838738مقابل پالک - باالتر از میدان نبوت- خ شهید آیتA200,000,000
N08003 7408خ شهید آیت شمال به جنوب نرسیده به خ عسگری ضلع غرب مقابل پA200,000,000

N08018
م رسالت ضلع جنوب غربی ابتدای خ اسالم پناه داخل فضای سبز مجاور الین کندو زیرگذر فرعی 

بزرگراه رسالت
8A200,000,000

N08020 1/188خ گلبرگ شرقی غرب به شرق بین مهر و دردشت ضلع جنوب مقابل پالکA200,000,000

N08027658بعد از پ- خ دماوند از غرب به شرق بعد از سه راه تهرانپارس نرسیده به خ پروین ضلع جنوبیA200,000,000

N08028
غرب به شرق بعد از تقاطعخ اثنی عشری ابتدای خ ابراهیم نژاد مقابل پالک (جانبازان غربی)خ گلبرگ 

198
8B150,000,000

N08039
خ گلبرگ غربی غرب به شرق نرسیده به م آیت بین تقاطع سامان و بختیاری ضلع جنوب مقابل 

62ورودی میدان 
8A200,000,000

N08042
خ آیت شمال به جنوب بعد از م نبوت ضلع غرب پائین تر از خ آفاقی مقابل دیوار ملک شماره 

(موقت)470
8A200,000,000

N08056
خ دردشت شمال به جنوب بعد از خ اخالقی ضلع غرب نرسیده به کوچه اموشی مقابل دیوار ملک 

432شماره 
8A200,000,000

N08071 2498ضلع شمال مقابل  (شیر مرد)خ پدرثانی  غربی غرب به شرق نرسیده به خ سمیلیانB150,000,000
N08076 8 ضلع شمالی70شرق به غرب نرسیده به خ سمنگان بعد از میدان  (پدرثانی ) متری 46خA200,000,000

N08085
 88خ حجربن عدی جنوب به شمال بعد از فلکه اول ضلع غرب پائین تر از بانک سپه مقابل پ 

 غربی150نرسیده به کوچه 
8A200,000,000

N08116
خ سبالن شمالی از جنوب به شمال نرسیده به بین کوچه شعبانی و رضائی ضلع شرق مقابل 

آزمایشگاه سبالن
8A200,000,000

N08136 8 شرقی146خ حجربن عدی ضلع شمال شرقی فلکه اول تهرانپارس مجاور خA200,000,000
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N08144
خ شهید آیت از جنوب به شمال باالتر از میدان نبوت ضلع شرقی نرسیده به بزرگراه رسالت مقابل پ 

635
8A200,000,000

N08157 15158خ مدنی از جنوب به شمال بعد از خ گلبرگ نرسیده به کوچه علی بخشی مقابل پالکA200,000,000

N08170
 متری شرقی از غرب به شرق بعد از چهرراه تلفنخانه بین خ آیت و کوچه یاراحمدی ضلع جنوب 46خ 

روبروی دیوار مدرسه
8A200,000,000

N08175
خ شهید آیت اله مدنی جنوب به شمال نرسیده به مسیل ضلع غرب پایین تر از خ حیدری پایین تر از 

 مجاور مرکز بهداشت شمال تهران433کوچه سجاد روبروی پ 
B150,000,000نارمک8

N08176 8 ضلع جنوب مقابل بوستان یاس117خ گلبرگ شرقی غرب به شرق نرسیده به خB150,000,000

N08179
 مقابل دیوار ملک 49ضلع شمال قبل از خ (چهاراه تلفنخانه )خ پدرثانی شرق به غرب بعد از خ آیت 

143شماره 
8A200,000,000

N08206 8 ضلع جنوب77ضلع جنوب غربی میدان رسالت نرسیده به خA200,000,000

N082308ضلع شمال مجاور لچکی درفضای درختکاری شده (احمدی)خ گلبرگ غربی شرق به غرب بعد از خ اکبریA200,000,000

N08232 8 متری نیرو هوایی30خ دماوند غرب به شرق نرسیده به خ آیت ضلع جنوب قبل از خA200,000,000

N08256 8 شرقی ضلع شرق150خ حجربن عدی جنوب به شمال باالتر از فلکه اول تهرانپارس نرسیده بهA200,000,000

N082578خ دماوند شرق به غرب نرسیده به چهارراه تهرانپارس بعد از خ پروین ضلع شمالA200,000,000

N082708خ پدرثانی غرب به شرق بعد از چهرراه تلفنخانه ضلع جنوب نرسیده به خ مدائن نبش کوچه مهریزیA200,000,000

N082748خ شهید مدنی جنوب به شمال بعد از خ امامی نرسیده به خ فدک ضلع شرق به مقابل بوستان فدکB150,000,000

N082988کرمان شمالی جنوب به شمال نرسیده به بزرگراه رسالت ضلع شرق بعد از کوچه اردستانیA200,000,000
N08315 8 غربی138خ حجربن عدی شمال به جنوب بعد از فلکه اول مقابل کوچه بن بستA200,000,000

N08335 8 ضلع شمال مقابل فضای سبز و پست گاز115خ گلبرگ شرقی شرق به غرب ضلع شمال بعد از خB150,000,000

N083408خ دردشت جنوب به شمال ضلع شرق نبش خ سورانیB150,000,000

N083548خ استاد حسن بنا شماله به جنوب ضلع شرق بعد از خ میرعلی اکبری سه راه ارامنه نرسیده به سیلA200,000,000

N083788خ گلبرگ شرقی شرق به غرب بعد از چهارراه الدن نرسیده به میدان نبوت ضلع شمالA200,000,000

N08380
خ شهید آیت شمال به جنوب بعد از میدان نبوت جنوب ضلع غرب نبش خ هاشم مجاور لچکی فضای 

سبز ایستگاه دفتر نبش خ کامبیز غربی
8B150,000,000

N08381 8(بن بست) 73خ گلبرگ غرب به شرق بعد از خ سمنگان ضلع جنوب مقابل ورودی میدانA200,000,000
N08484 8 غربی ضلع شرقی150خ رشید جنوب به شمال بعد از گلبرگ باالتر از خA200,000,000

N08487 728 چهرراه اخوت ضلع جنوب مقابل پ 122 شرقی غرب به شرق نرسیده به خ 158بزرگراه رسالتA200,000,000

N08549 8شمال به جنوب نرسیده به مسیل جنب مدرسه تونیان ضلع غرب (شیرمرد)خ شهید سهیلیان جنوبیB150,000,000

N08553 1768 غرب پایین تر از خ دقیقی ضلع غرب مقابل پ 142خ دردشت شمال به جنوب بعد از خA200,000,000

N090409آزادی شرق پارک المهدی نبش خ محمد خانیA200,000,000

N09045
خ آزادی غرب به شرق بعداز میدان آزادی قبل از خ لعل آخر ضلع شمال مقابل ایستگاه تقلیل فشار گاز 

پیاده رو منتهی به ایستگاه بی آر تی
9B150,000,000

N090749ضلع غربی خ استادمعین بعد از ایستگاه شرکت واحدB150,000,000
N090869استادمعین بعد از تقاطع هاشمی اولین کوچه سمت راستB150,000,000
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N091129خ آزادی شرق به غرب ضلع شمال نرسیده به میدان آزادی بعد از خ نورگاهA200,000,000
N091619دامپزشکی بعد از رودخانه مقابل دبیرستان دخترانه هجرتB150,000,000
N091649خ شمشیری مقابل گرمابه نعیمیB150,000,000

N09168
خ قزوین جنوب به شمال بعد از خ شمشیری ضلع شرق نرسیده به کوچه برادران فالح بعد از شماره 

1573
9B150,000,000

N091939خ آزادی غرب به شرق بعد از خ نجارزادگان ضلع جنوبA200,000,000

N09248 9 نبش بیک محمدلو11خ آزادی روبروی ایران فیلم و کوچه شهید میرقاسمی جنب پست برق و پالکA200,000,000

N092509خ آزادی شرق به غرب بعد از دانشگاه شریف ضلع شمال نرسیده به خ اکبریB150,000,000
N092699خ هاشمی مقابل پارک روبروی پست برقB150,000,000

N092969خ شمشیری غرب به شرق بعد از خ ملکی ضلع جنوب مجاور بوستان شمشیری مقابل منبع آبB150,000,000

N09301 5399 متری زرند شرق به غرب ضلع شمال نرسیده به خ طالقانی مقابل پ 45خB150,000,000
N093359خ هاشمی غرب به شرق نرسیده به خ شهیدان ضلع شمال نبش کوچه پارسائیانB150,000,000

N095259خ فتح غرب به شرق نرسیده به خ عبدالهی ضلع جنوب زیر پل عابر پیاده بیمارستان شریعت رضویB150,000,000

F1001410مقابل بیمارستان اقبال- ضلع شمال - از غرب به شرق- خ آذربایجانA200,000,000
F10100106410پالک - مقابل ساختمان پزشکان- ضلع جنوبی- خ آذربایجانA200,000,000

F1011410ضلع شمال- روبروی پایاینه شرکت واحد- نرسیده به سه راه آذری- از شرق به غرب- خ قزوینA200,000,000

F10115
مجاور محل اسکان - مقابل بوستان چناران- بعد از تقاطع خ مالک اشتر- از غرب به شرق- خ فیروزآباد

کارگران ساختمانی
10B150,000,000

N10017 39410مقابل پ - ضلع غرب  - (ره)باالتر از خ امام خمینی - از جنوب به شمال - رودکیA200,000,000

N10036
خ آذربایجان از شرق به غرب بعد از کوچه ورزشگاه ضلع جنوبی خیابان مقابل بوتیک و باغچه و بعد از 

چهارراه خوش
10A200,000,000

N10041 قزوین10نرسیده به سه راه آذری- ضلع شمال -  از شرق به غرب - خیابان قزوینA200,000,000
N10043 10وسط فضای سبز- نبش کوچه سهراب  - (ره)باالتر از خیابان امام خمینی - خیابان کارونA200,000,000
N10096 10مقابل فروشگاه قدس- خ قصرالدشت چهارراه هاشمیA200,000,000

N10110
ضلع جنوب )نرسیده به خ شهید دعوتی - ضلع شمال - از غرب به شرق  - (گلستانی)خ شهید نوری 

( چنار7بوستان 
10B150,000,000

N10115 10ضلع شرقی- روبروی کوچه بن بست و پست برق - نرسیده به آزادی - خ خوشA200,000,000

N10119
پ - ضلع غرب - بین خ ارومیه و ارجمندی - بعد از خیابان آذربایجان - از جنوب به شمال - خ رودکی 

972
10B150,000,000

N10120 10ضلع شمال غربی پارک رضوان- مابین قصرالدشت و کارون - خ کمیلA200,000,000
N10125 10ضلع شرقی- پایین تر از بوستان سعدی - چهارراه بوستان سعدی - خ خوشA200,000,000
N10128 10چهارراه دامپزشکی- خ جیحونA200,000,000
N10129 10ضلع غربی- نرسیده به خ دامپزشکی - نبش خ دامپزشکی - خ رودکیB150,000,000
N10134 10مقابل پاساژ- ضلع جنوب - نرسیده به خیابان رودکی - از شرق به غرب - خ آذربایجانB150,000,000

N10145
- ضلع جنوب - الین کندرو مجاور پل - نرسیده به بزرگراه نواب - از غرب به شرق  - (ره)خ امام خمینی 

نبش ده متری گلکار
10B150,000,000

N10147 10روبروی دامپزشکی- خ شهیدی - خ قصرالدشتA200,000,000

N10154 10ضلع جنوب- نرسیده به کوچه جاویدزاده - بعد از خ کارون - از غرب به شرق - خیابان آذربایجانB150,000,000

N10167 10ضلع شرقی- جنب کوچه جی علیداش - نرسیده به شهید بهنود - کارونA200,000,000
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N10172 57510مقابل پ - ضلع شمال - نرسیده به بزرگراه نواب - از غرب به شرق - خیابان آذربایجانB150,000,000

N10181 84010 و 838مابین پالک های - ضلع جنوب - نرسیده به میدان جمهوری - از غرب به شرق - خ جمهوریA200,000,000

N10188
بعد از نمایندگی - ضلع جنوب  - (سبحانی) متری امیری 16نرسیده به خ - از غرب به شرق - خ قزوین 

سایپا
10A200,000,000

N10195 10قبل از کوی شادان- خ جیحون نرسیده به آزادیA200,000,000
N10200 10ضلع جنوب مقابل انبار پارس یدک - (شهید کاظمی)نرسیده به تیموری - خ قزوینA200,000,000

N10204
ورودی پست - مجاور لچکی فضای سبز - بعد از خ قلعه مرغی - ضلع شمال - از شرق به غرب - خ قزوین 

765پالک - برق جنب دیوار 
10A200,000,000

N10208
روبروی کارخانه نان - بعد از تقاطع خیابان محمودزاده - ضلع جنوب - از غرب به شرق - خ قزوین 
ماشینی

10B150,000,000

N10211 10نرسیده به تقاطع هالل احمر- ضلع شمال - از شرق به غرب - خ قزوینA200,000,000
N10216 10جنب مجتمع تجاری آیدین- سمت چپ جنب گرمابه بهار - نرسیده به هاشمی - خ رودکیA200,000,000
N10217 97010روبروی پ - بین خوش و قصرالدشت - خ آذربایجانB150,000,000

N10218
- مجاور فضای سبز - ضلع شمال - نرسیده به خیابان امامزاده عبداهلل - از شرق به غرب - خیابان قزوین 

جنب پل عابر پیاده و دیوار
10B150,000,000

N10219
حدفاصل کوچه نجفی و زارع - ضلع غرب - نرسیده به خ هاشمی - از شمال به جنوب - خیابان جیحون 

زاده
10A200,000,000

N10222
حدفاصل کوچه تهمتن و - بعد از خیابان امین الملک - ضلع جنوب - از غرب به شرق - خ قزوین 
مقابل گاراژماک کاوه ایستگاه اتوبوس دوراهی کیان- شیدایی 

10B150,000,000

N10224 35510مقابل شماره - ضلع جنوب - بعد از خیابان قصرالدشت - از غرب به شرق - خ کمیلB150,000,000

N10225 19110مقابل دیوار ملک شماره - ضلع شرق - بعد از خ مرتضوی - از شمال به جنوب - خ جیحونA200,000,000

N10229 10روبروی مسجد- ضلع جنوب - بعد از خیابان هرمزان - از غرب به شرق -  متری جی 21خB150,000,000

N10233
- ضلع جنوب - نرسیده به قلعه مرغی - بعد از خیابان امین الملک - از غرب به شرق - خیابان قزوین 

مجاور پست برق مقابل دیوار- بعد از خیابان شیدایی 
10A200,000,000

N10243 10ضلع شرق- بعد از خیابان دامپزشکی - از جنوب به شمال - خیابان نوابB150,000,000

N10246 150910مجاور پالک - مقابل انبار بانک - ضلع شمال - بعد از خ رودکی - از غرب به شرق - خ جمهوریB150,000,000

N10256 10بین مغازه گلفروشی و ساندویچی- ضلع شرقی - نرسیده به خ بریانک - میدان بریانکB150,000,000

N10259 10نرسیده به کوچه احمدی- ضلع جنوب - بعد از بزرگراه یادگار امام - از غرب به شرق - خ امام خمینیB150,000,000

N10261 10تقاطع نهر فیروزآبادی- خ حسام الدینB150,000,000

N10266
مجاور لچکی  - 1388مقابل پالک - ضلع جنوب - بعد از سه راه آذری - از غرب به شرق - خیابان قزوین 

ضلع جنوبی خیابان قزوین- در حاشیه پیاده رو - فضای سبز 
10B150,000,000

N10268 910ضلع شرقی باالتر از پ - باالتر از خ مرتضوی - خ قصرالدشتB150,000,000
N10270 10جنب باجه تلفن- باالتر از خ کمیل - ضلع غربی - خ رودکیB150,000,000
N10297 10( متری12نبش )چهارراه موسوی - بعد از جیحون - خ هاشمیB150,000,000
N10312 10باالتر از درمانگاه- جنب کوچه اشرفی - نرسیده به امام خمینی - خ رودکیA200,000,000
N1036516  10ابتدای سی متری جی- متری امیریA200,000,000

N10376
ضلع شمال نرسیده به خیابان حسینی - قبل از خیابان شهید محمودزاده - خ قزوین از شرق به غرب 

مقابل بوستان تهرانی
10B150,000,000

N10389 10باالتر از مرتضوی- خ رودکیA200,000,000
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N10459 10جنب فروشگاه هدیه- روبروی بانک - نرسیده به مالک اشتر - قصرالدشتB150,000,000

N10475
 متری امیری ضلع جنوب مقابل دیوار سینما 16 متری حاجیان غرب به شرق قبل از خ 13خ برادران فالح 

جی
10B150,000,000

N10492 10ضلع جنوب- نرسیده به خیابان جیحون - از غرب به شرق - خ مالک اشترB150,000,000

N10521 10ضلع شرق- نرسیده به خیابان آزادی - بعد از خیابان کاهه - از جنوب به شمال - خیابان نوابB150,000,000

N10533
 و 1030حدفاصل شماره های - ضلع جنوب - بعد از خیابان کارون - از شرق به غرب - خیابان اذربایجان 

مجاور کیوسک عرضه گل - 1032
10A200,000,000

N10558 10نرسیده به گلستانی- نهر فیروزآبادی - بعد از سه راه طالقانی - خ حسام الدین - خ حسام السلطنهB150,000,000

F1100311مجاور بیمارستان الوند- از شمال به جنوب- خ حافظA200,000,000

F1100811نرسیده به مدرسه شاهد- ضلع غرب- بعد از خ امامت- از شمال به جنوب- خ سی متری نیروی هواییB150,000,000

F11013
بعد از مجتمع ورزشی میالد - ضلع شرق - باالتر از میدان کالهدوز- از جنوب به شمال- بزرگراه یاسینی

در حاشیه توقفگاه- کجاور پایانه تاکسی رانی- نور
11B150,000,000

F11034ولیعصر11( قدیم280)1378مقابل پالک - ضلع غربی- چهارراه امیراکرم- (عج)خ ولیعصرB150,000,000
F11047پیروزی11نبش خ معراج- خ پیروزیB150,000,000
F1104821111مقابل پالک - نرسیده به سرهنگ سخائی- خ حافظB150,000,000
F1105711ضلع جنوب- 67مقابل شماره - بعد از شیخ هادی- از غرب به شرق- خ جمهوریA200,000,000
F1110211روبروی دیوار دانشکده علوم انسانی- ضلع جنوب- نرسیده به خ شیخ هادی- ه جمهوریA200,000,000

F1110411مقابل بیمارستان باهر- ضلع غرب- نرسیده به خ جمهوری- از جنوب به شمال- خ شیخ هادیB150,000,000

N1100311خ رازی جنوب به شمال نرسیده به خ انقالب ضلع غربA200,000,000
N11014 9511خ جمهوری بعد از شیخ هادی پ A200,000,000
N1102911خ وحدت اسالمی شمال به جنوب بعد از خ فروزش ضلع غربB150,000,000

N11054
خ معیری غرب به شرق ضلع جنوب نرسیده به میدان منیریه نبش شرقی کوچه ناصری مقابل 

32داروخانه شماره 
11B150,000,000

N1106111خ جمهوری نرسیده به حافظ مقابل پارکینگ بیمارستان نجمیهA200,000,000
N11069 17911خ حافظ شمال به جنوب بعد از خ سرهنگ سخائی ضلع شرقی مقابل پB150,000,000
N1107811خ کارگر جنوب به شمال نرسیده به خ بهداری ضلع غرب مجاور نمازخانه پایانه اتوبوسرانیB150,000,000
N11100 7411و72خ کارگر مابین روانمهر و میدان انقالب ضلع شرقی پB150,000,000
N11101 مولوی140311خ مولوی غرب به شرق حد فاصل میدان رازی خ ولیعصر ضلع شمال مقابل پB150,000,000
N11127 3611و34خ جمهوری غرب به شرق بعد از چهارراه فلسطین پB150,000,000

N11148
خ ولیعصر پایین تر از چهارراه ولیعصر نرسیده به چهارراه امیر اکرم روبروی بانک تجارت مجاور 

1316و1314پالکهای 
B150,000,000ولیعصر11

N11149
خ شوش غربی غرب به شرق نرسیده به میدان راه آهن ضلع جنوب مجاور ایستگاه تاکسی های خطی 

متری از میدان30در فاصله 
11B150,000,000

N11151ولیعصر11خ ولیعصر نرسیده به تقاطع انقالب نبش پارک دانشجوB150,000,000
N1115211خ کارگر جنوب به شمال نرسیده به میدان انقالب ضلع غرب نبش کوچه رشتچیB150,000,000
N1115511خ باستان نرسیده به خ جمهوری ضلع شرقیA200,000,000
N11157 11 جنب مخابرات و فروشگاه دقت182خ کارگر قبل از پB150,000,000
N11163 159811و1600خ کارگر بعد از میدان رازی مقابل پA200,000,000

N11169 148811و1490خ کارگر جنوب به شمال بعد از میدان رازی ضلع شرق مقابل سینما شاهین مابین پA200,000,000
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N11178 45211خ کمالی بعد از سه راه اکبر آباد ضلع غرب جنب پB150,000,000
N1118921211خ حافظ ضلع غربی پایین تر از بیمارستان نجمیه بین کوچه جهاد سازندگی وB150,000,000
N11193حسن آباد11ضلع شمال خ امام خمینی نرسیده به خ ولیعصر جنب ساختمان ابزار و یراقB150,000,000
N11201ولیعصر11خ ولیعصر جنوب به شمال نرسیده به میدان منیریه روبروی بیمه البرزA200,000,000

N11202ولیعصر11خ ولیعصر نرسیده به تقاطع امام خمینی ضلع شرقی خ روبروی بیمارستان اخوان جنب کیوسک تلفنA200,000,000

N11216 11 و فروشگاه توحید404خ جمهوری بین اردیبهشت و فروردین نبش کوچه فخر مقابل پA200,000,000
N1122311خ جمهوری بعد از تقاطع ابوریحان ضلع جنوب روبروی سینما جمهوریA200,000,000
N11225 11 مقابل آتش نشانی10خ حافظ شمال به جنوب قبل از میدان حسن آبادئ ضلع غربی پA200,000,000
N11226 42911خ آذربایجان بعد از اسکندری ضلع شمال روبروی خ دامپزشکی مقابل شمارهB150,000,000
N11231 11311خ جامی بعد از تقاطع شیخ هادی ضلع شمال مقابل پB150,000,000
N11232 29611خ جمهوری غرب به شرق قبل از خ دانشگاه جنوبی مقابل پB150,000,000
N11233 ولیعصر87311خ ولیعصر ضلع شرقی نرسیده به تقاطع علی اکبر شبیری جنب پA200,000,000
N1123411خ وحدت اسالمی شمال به جنوب قبل از خ مختاری ضلع غربیB150,000,000
N11254 11 فروردین مقابل کارگاه مترو12خ امام خمینی نرسیده به میدان حر بعد از خB150,000,000
N1126411خ جمهوری ضلع جنوب بعد از تقاطع اسکندری جنب چلوکبابی خوشبینA200,000,000
N1127611خ وحدت اسالمی شمال به جنوب نرسیده به خ مولوی ضلع شرقA200,000,000

N11289 مولوی1011خ مولوی شرق به غرب نرسیده به خ ولیعصر سمت شمال مقابل خ روبروی پست فشار قوی جنبA200,000,000

N11298 36011خ حافظ شمال به جنوب بعد از تقاطع نوفل لوشاتو ضلع غرب نرسیده به پB150,000,000
N11304 17411خ کمالی قبل از خ غفاری ضلع جنوبی مقابل پB150,000,000
N1131111خ شوش غربی جنب کانون حرB150,000,000
N11322 11 و پست برق122خ باستان شمال به جنوب بعد از آذربایجان ضلع غربی مقابل پB150,000,000
N1133311خ مخصوص جنوب به شمال ضلع غرب روبروی چلوکبابی شایستهB150,000,000
N1134411خ کارگر جنوب به شمال نرسیده به میدان حر ضلع شرقیA200,000,000
N11371 69011و 688خ  قزوین نرسیده به عباسی ضلع جنوب مقابل پB150,000,000

N11382 21411خ هالل احمر نرسیده به خ انبار نفت حاجی آبادی بعد از خ فاتح چهر ضلع جنوب مقابل پB150,000,000

N11403 42511خ قزوین شرق به غرب قبل از  خ غفاری ضلع شمال پB150,000,000
N11409ولیعصر11خ ولیعصر نرسیده به چهارراه انقالب ضلع غربی روبروی فروشگاه گل بانکB150,000,000
N11419 ولیعصر119511 و 1197خ ولیعصر باالتر از میدان منیریه ضلع شرقی مقابل پA200,000,000
N11429 37811خ حافظ شمال به جنوب بعد از تقاطع انقالب پایین تر از پمپ بنزین مقابل شمارهA200,000,000

N11441
و 45خ کارگر پایین تر از میدان انقالب ضلع غربی نرسیده به خ شهید حبیب اله مهدی زاده مابین پ 

47
11A200,000,000

N11445
جز ) 882خ جمهوری غرب به شرق بعد از میدان جمهوری نرسیده به خ اسکندری ضلع جنوب مقابل پ

( اتحادیه74/12/5-28426 نفر موافقت نامه شماره 50لیست 
11A200,000,000

N11450
 نفر موافقت نامه 50جز لیست )بین مختاری و کوچه لشگری نژاد  30خ ولیعصر خ مختاری مقابل 

( اتحادیه74/12/5-28426شماره 
A200,000,000ولیعصر11

N11453
 نفر موافقت نامه شماره 50جز لیست )  302خ منیریه نرسیده به کوچه شهید بهزاد صداقت پ 

( اتحادیه28426-74/12/5
11B150,000,000

N11454
 نفر موافقت نامه 50جز لیست )خ جمهوری تقاطع جمالزاده ضلع جنوب جنب درب غربی پست برق  

( اتحادیه74/12/5-28426شماره 
11B150,000,000

N11460 11 نبش کوچه روشن295و293خ کارگر جنوبی نرسیده به خ آذربایجان مقابل پA200,000,000
N1147011خ حافظ شمال به جنوب بعد از میدان حسن آباد و خ ورزش ضلع غربی خ وحدت اسالمیB150,000,000
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N11473 116811 و 1166خ وحدت اسالمی شمال به جنوب نرسیده به خ ابوسعید ضلع غرب مابین پالک هایB150,000,000

N11478
 نفر موافقت نامه شماره 50جز لیست )  158خ هالل احمر بعد از انبار نفت ضلع جنوبی مقابل پ 

( اتحادیه28426-74/12/5
11B150,000,000

N1151611خ شوش شرق به غرب نرسیده به میدان راه آهن ضلع شمالA200,000,000
N11542 قزوین24411میدان قزوین بطرف خ ولیعصر نرسیده به چهاراه ملک قلمستان روبروی شمارهA200,000,000
N1154311میدان رازی ضلع جنوب غربی ابتدای خ رباط کریم مقابل نمایشگاه شورویA200,000,000

N11544 ولیعصر11 مقابل کوچه رکاب گردان11 شهرداری منطقه 4میدان راه آهن خ ولیعصر نرسیده به ناحیهB150,000,000

N11547 60311و605خ وحدت اسالمی شمال به جنوب قبل از میدان وحدت اسالمی ضلع شرقی مقابلB150,000,000

N1154811خ امام خمینی ابتدای خ میردامادی نبش دیوار خوابگاه علوم قرانیB150,000,000
N11551 11 ضلع شمال35و37خ منیریه معیری مقابل پالکB150,000,000
N11561 ولیعصر11 روبروی مسجد ولیعصر15خ جمهوری بعد از خ ولیعصر غرب به شرق جنب پA200,000,000
N1156211خ آزادی غرب به شرق ضلع جنوب ابتدای خ کاوهA200,000,000
N11563 29411خ کارگر بعد از تقاطع آذربایجان مقابل پB150,000,000
N11571 111811خ وحدت اسالمی شمال به جنوب بعد از خ ابوسعید ضلع غرب مقابل شمارهB150,000,000
N11576 30811خ کارگر خ شهید معیری مقابل پB150,000,000
N1158911خ جمالزاده شمال به جنوب بعد از خ آزادی ضلع شرقB150,000,000
F1202912مجاور بیمارستان امیراعلم- از شمال به جنوب- خ سعدی شمالیA200,000,000

F12031
مجاور دیوار فروشگاه - داخل کوچه- ضلع جنوب- بعد از خ شهید مدنی- از غرب به شرق- خ انقالب

قدس
12A200,000,000

F1204212قبل از کوچه علیمرادی- مجاور بیمارستان سپیر- ضلع شرقی- خ شهید مصطفی خمینیB150,000,000

F1204512مقابل بیمارستان و زایشگاه شهید اکبر آبادی- ضلع جنوبی- چهارراه مولوی- از شرق به غرب- خ مولویB150,000,000

F12053
-مقابل درب بیمارستان سینا- ضلع شمال - نرسیده به میدان سن آباد- از شرق به غرب- خ امام خمینی

 متری از کوچه نعمتی4 در فاصله 
12A200,000,000

F1205912مقابل دبیرستان فیروز بهرام- ضلع شرقی- خ میرزا کوچ خانB150,000,000

F12060
پایین تر از - مقابل کوچه برلن- ضلع غرب- نرسیده به خ جمهوری- از جنوب به شمال- خ فردوسی

ورودی بیمارستان بانک ملی
12A200,000,000

F1208612روبروی کوچه دانشرا- مقابل تاالر سیاره- ضلع شرقی- قبل از سازمان آب- از شمال به جنوب- بهارستانA200,000,000

F1211812ضلع شمال کیوسک سد معبر- بعد از کوچه مروی- خ ناصرخسروA200,000,000
N12004 12 شهریور ض شرقی بین طیب و خ شهید الجوردیان17خA200,000,000
N12005 12 خرداد شرق به غرب نرسیده به پامنار ض شمال15خA200,000,000
N1200612میدان امام خمینی خ اکباتان غربی تقاطع الله زارA200,000,000
N12007 4712ابتدای خ فردوسی ضلع شرق مقابل شمارهB150,000,000

N12009 129012خ مولوی شرق به غرب نرسیده به میدان مولوی ضلع شمال روبروی شیرینی سرای تمدن پالکB150,000,000

N1201012خ مازندران قبل از م امام حسین حد فاصل خ مازندران و انقالب مقابل تآمین اجتماعیB150,000,000
N12012 33512 خرداد شرقی بعد از چهارراه گلوبندک جنب پ 15خA200,000,000
N12015 10612 و 108جمهوری غرب به شرق قبل از خ ملت روبروی شماره هایA200,000,000

N1201612خ جمهوری غرب به شرق بعد از چهارراه الله زار ضلع شمال مقابل قنادی قبل از کوچه نوشینA200,000,000
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N1201812خ جمهوری غرب به شرق بعد از پل حافظ ضلع جنوبی بعد از صوت و تصویر نواز مقابل دیوار شرکتA200,000,000

N1202112خ فردوسی نبش کوچه طبسA200,000,000

N12025
 متری 30خ فردوسی جنوب به شمال نرسیده به میدان فردوسی نبش جنوبی کوچه گل پرور در فاصله 

از میدان
12A200,000,000

N12030 58912 خرداد غرب به شرق بعد از مسجد امام ضلع جنوبی پالک 15خB150,000,000
N1203112خ امام شرق به غرب بعد از خ خیام نرسیده به بانک ملت ضلع جنوبA200,000,000

N12034
میدان بهارستان خ بهارستان روبروی کتابخانه ملی ض غرب روبروی پاساژ خواجه نوری مابین 

230و204
12B150,000,000

N12035 28012 خرداد غرب به شرق بعد از خ ناصر خسرو ضلع شمالی مقابل پ 15خA200,000,000
N1203712میدان امام ضلع شرقی مقابل بانک تجارتB150,000,000
N12046 13012ناصر خسرو جنوب به شمال ضلع غرب بعد از شمس العماره مقابل شمارهB150,000,000
N1204712خ منوچهری شرق به غرب ضلع جنوب نرسیده به خ فردوسیA200,000,000

N12052
درب ضلع جنوب شرقی شرکت سهامی ) 192ناصر خسرو جنوب به شمال ضلع غرب بعد از شماره 

(خدمات ماشینهای اداری
12A200,000,000

N12054
 خرداد نرسیده به چهاراه سیروس غرب به شرق ض جنوبی بعد از کوچه علیرضا غفاری مقابل پ 15خ 
919

12A200,000,000

N1206112ناصر خسرو جنوببه شمال قبل از مروی ض غربی مقابل چلوکبابی جوانA200,000,000
N1206312خ مجاهدین غرب به شرق روبروی بیمارستان شفا یحیائیانA200,000,000
N1206712خ باب همایون شمال به جنوب ضلع غرب پایین تر از دیوار مخابراتA200,000,000

N12075 12 شهریور نرسیده به پل ری ضلع جنوب مقابل کوچه صادقی17خ محالتی غرب به شرق حدفاصل خ ری وA200,000,000

N12079 12 خرداد غرب به شرق بعد از نوروزخان ض جنوبی مقابل بازار شیرازی15خA200,000,000
N1208012خ صوراسرافیل غرب به شرق ضلع شمال نرسیده به ناصر خسروB150,000,000
N12082 28312 خرداد غربی غرب به شرق نرسیده به چهارراه گلوبندک ض جنوب روبروی پ 15خA200,000,000

N12093 12 روبروی گلیم سرا415خ فردوسی جنوب به شمال نرسیده به تقاطع نوفل لوشاتو ض شرقی مقابل پA200,000,000

N1209412خ شوش غرب به شرق ضلع جنوب بعد از خ شهید رجاییA200,000,000
N12095 4512باب همایون شمال به جنوب قبل از صوراسرافیل ضلع غربی مقابل پA200,000,000
N12097 18912ابتدای خ بهارستان بعد از ابن سینا مقابل پB150,000,000

N12098
مقابل فروشگاه پوالد نر و ممتاز  (ض شمالی خیابان)خ امیرکبیر شرق به غرب بعد از چهارراه سرچشمه 

تایر
12B150,000,000

N12099 12 خرداد غرب به شرق بعد از میدان ارک ضلع شمالی مقابل بانک ملی15خA200,000,000

N12100
 متری از در ورودی بیمارستان 20خ سعدی شمالی شمال به جنوب نرسیده به خ کوشک در فاصله 

امیراعلم ضلع غرب
12A200,000,000

N1210312میدان بهارستان نرسیده به خ مصطفی خمینی نبش کوچه خواجه نوریB150,000,000

N121046012خ فردوسی جنوب به شمال بعد از خ امام خمینی باالتر از کوچه طبس ضلع شرق مقابل شمارهA200,000,000

N1211312خ مجاهدین اسالم ض جنوب خ نرسیده به خ ایران روبروی مدرسهA200,000,000
N12115 38012 خرداد نبش کوچه تکیه دولت ضلع شمال مقابل شماره 15خA200,000,000
N12116 47912خ خیام جنوب به شمال بعد از کوچه دهباشی مقابل پالکB150,000,000
N1212212خ فردوسی به کوچه برلنA200,000,000

N12124
خ مصطفی خمینی شمال به جنوب بعد از بیمارستان طرفه ض غرب نرسیده به خ قائدی مقابل شماره 

120
12B150,000,000
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N12125
 مقابل دیوار تعاونی 907خ خیام جنوب به شمال بعد از چهارراه گلوبندک ضلع شرقی مجاور شماره 

مصرف دادگستری
12A200,000,000

N12126 12 و فروشگاه شهر و روستا38خ فردوسی شمال به جنوب قبل از کوچه بانک ملی روبروی پالکB150,000,000

N1212712خ فردوسی باالتر از میدان امام مقابل شرکت ملی گاز ضلع شرقA200,000,000

N12132 26112خ فردوسی شمال به جنوب بعد از بانک ملی ضلع غربی پایین تر از کوچه برلن مقابل پالکA200,000,000

N12137 2512خ خیام باالتر از میدان محمدیه ض شرقی مقابل پA200,000,000
N12138 78112 خرداد غرب به شرق نرسیده به چهارراه مصطفی خمینی روبوری شماره 15خA200,000,000
N1214312خ صاحب جمع جنوب به شمال بعد از خ اردستانی نرسیده به خ مولوی ض شرقیA200,000,000
N1214512خ خیام نبش صوراسرافیل روبروی داروخانه ناصر خسرو نبش کوچه رومیA200,000,000
N12154 12 مقابل دیوار1854 شهریور شمال به جنوب نرسیده به خ صفا ضلع غرب قبل از پ 17خA200,000,000
N1215512خ جمهوری غرب به شرق ضلع شمال بعد از ساختمان پالسکو مقابل کفش بالA200,000,000
N1215812ناصر خسرو جنوب به شمال ابتدای خ سعدی جنوبی مقابل فضای سبزA200,000,000
N12159 82612 و 824خ مصطفی خمینی شمال به جنوب قبل از چهارراه سرچشمه مقابل پA200,000,000
N12162 37112خ فردوسی جنوب به شمال بعد از جمهوری ضلع شرق مقابل پA200,000,000
N12163 18612و188خ فردوسی جنوب به شمال نرسیده به خ جمهوری ضلع غرب مقابل پالکA200,000,000

N12166
خ شوش غرب به شرق بعد از ورودی محوطه ایستگاه مترو ضلع جنوب روبروی لچکی فضای سبز 

مقابل خ خیام
12A200,000,000

N12171 52012خ جمهوری نبش کوچه شیروانی مقابل پالکA200,000,000
N12173 2012و26خ جمهوری غرب به شرق بعد از خ ملت ضلع جنوب روبروی پA200,000,000

N1218012خ مولوی بین مادر و خ محبی ض شمال خ نرسیده به کوچه حاج ابوالفضل مقابل دهنه دوم مجتمعA200,000,000

N12181 12 خرداد غرب به شرق ضلع شمال نرسیده به کوچه تکیه دولت15خA200,000,000

N12183
خ مصطفی خمینی ض غربی نرسیده به سه راه عالمه شریف رضی جنوب به شمال مقابل فروشگاه 

دماوند
12B150,000,000

N12188
ایستگاه امام  )خ خیام جنوب به شمال بعد از فیاض بخش ضلع شرق پایین تر از درب غربی مترو 

(خمینی
12A200,000,000

N12190 2112خ مجاهدین اسالم شرق به غرب بعد از میدان شهدا ضلع شمال نرسیده به شمارهA200,000,000
N1219212خ ملت باالتر از خ اکباتان ضلع شرقیA200,000,000
N1219412خ جمهوری غرب به شرق بعد از الله زار ضلع شمالA200,000,000
N1219512میدان قیام شرق ب غرب ضلع شمال نبش کوچه کرمیB150,000,000

N12197 65512خ ری جنوب به شمال بعد از پل ری نرسیده به کوچه ساعتچی ضلع شرق مقابل دیوار شمارهA200,000,000

N1219812خ شوش شرقی شرق به غرب نرسیده به میدان شوش ضلع شمال مقابل پاساژ امیدB150,000,000
N1220012خ جمهوری غرب به شرق قبل از خ الله زار ضلع شمال مقابل گالری روحانیB150,000,000
N12209 55212خ خیام شمال به جنوب بعد از سید نصرالدین ضلع غربی مقابل پB150,000,000

N12212
 شهریور جنوب به شمال قبل از میدان شهدا ضلع شرق مقابل خ قادری باالتر از کوچه دوالبی قبل 17خ 

از بانک مسکن مجاور دیوار زمین بایر
12A200,000,000

N12213
خ مولوی شرق به غرب قبل از میدان محمدیه ضلع شمال  بعد از کوچه بازار حاج ابوالقاسم مقابل 

707فضای عقب نشینی شده مجاور شماره 
12A200,000,000

N12214 3012خ مصطفی خمینی شمال به جنوب ضلع غرب نرسیده به چهارراه مولوی مقابل شمارهA200,000,000
N1222912باب همایون شمال به جنوب ضلع غرب روبروی اداره برق نبش قورخانهA200,000,000
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N12230
 خرداد غرب ب شرق بعد از خ ناصر خسرو نرسیده به خ پامنار بعد از کوچه عرب زاده قبل از کوچه 15خ 

626حسام السلطنه ضلع جنوب مقابل واحد تجاری غیر فعال شماره 
12A200,000,000

N12235 12 شهریور شمال به جنوب بعد از زیرگذر امیرکبیر پایین تر از خ گوته ضلع غرب دیوار بیمه17خA200,000,000

N12237 12(نرسیده به میدان شوش ضلع جنوبی)شوش غربی غرب به شرقB150,000,000
N12239 12ضلع شرق(آبشار)خ ری جنوب ب شمال بعد از پل ری جنب کوچه شیرازیA200,000,000

N12250
منتهی الیه ضلع شمال شرقی )خ بهارستان شمال به جنوب ضلع غرب نرسیده به خ مجاهدین اسالم 

 متری واحدتجاری بعدازدرب پارک3در فاصله  (پارک مصطفی خمینی
12A200,000,000

N12255 12 خرداد شرقی نرسیده به پل ری روبروی اداره برق ضلع شمال15خB150,000,000
N12261 11512خ الله زار باالتر از تقاطع کوشک ضلع غرب روبروی پالکA200,000,000
N12263 90212خ خیام جنوب به شمال بعد از چهارراه گلوبندک روبروی پA200,000,000

N12285 22812 تا 234خ سعدی شمالی شمال به جنوب نرسیده به میدان استقالل ضلع غرب روبروی پB150,000,000

N12286 12 شهریور شمال به جنوب ضلع غربی نرسیده به میدان خراسان نبش کوچه جعفری17خA200,000,000
N1228712خ جمهوری غرب به شرق بعد از چهارراه استامبول ضلع جنوبی قبل از پاساژ کمپانیA200,000,000
N1229412خ ناصرخسرو شمال به جنوب ضلع شرق بعد از خ صوراسرافیل روبروی دیوار اداره دارائیA200,000,000
N12300 52112و 519 خرداد بعد از پامنار ضلع شمالی مقابل پ 15خA200,000,000
N12303 31812خ شوش شرقی غرب به شرق قبل از خ شهرزاد ض جنبی روبروی شمارهB150,000,000
N1230512خ جمهوری غرب به شرق بعد از خ فردوسی ضلع شمالی مقابل پاساژ کویتی هاA200,000,000
N12309 29412خ جمهوری شرق به غرب بعد از خ الله زار نرسیده به خ سعدی ضلع جنوب مقابل پA200,000,000
N1231212خ سعدی شمالی شمال به جنوب بعد از زیرگذر خ انقالب پایین تر از خ نادری ضلع شرقA200,000,000
N12319 11712خ فردوسی جنوب به شمال بعد از خ سرگرد سخائی ضلع شرق مقابل پالکA200,000,000
N12320 17312تا 165خ جمهوری بعد از خ صف ضلع شمال مقابل پA200,000,000

N12321 26212خ مصطفی خمینی شمال به جنوب ضلع غرب بعد از چهاراه سیروس مقابل دیوار شمارهB150,000,000

N12323 12 شهریور شمال به جنوب بعد میدان خراسان ضلع شرق روبروی کفش ملی17خB150,000,000
N12326 4012و38 خ ناصرخسرو جنوب به شمال ضلع غرب بین شماره هایB150,000,000

N1232712خ فردوسی شمال به جنوب نرسیده به تقاطع خ کوشک مصری مابین بانک مسکن و صادرات ضلع غربA200,000,000

N1232912خ انقالب غرب به شرق ضلع جنوب نبش خ سعدی روی پلA200,000,000
N12330 212خ الله زار نرسیده به خ انقالب روبروی پالکA200,000,000

N12331 99512و993خ خیام شمالی باالتر از خ صوراسرافیل نرسیده به کوچه افخمی ض شرق مقابل شماره هایA200,000,000

N12338 12 شهریور جنوب به شمال نرسیده به میدان امام حسین ضلع شرق نبش کوچه ثاراهلل17خB150,000,000
N1234212خ سعدی شمال به جنوب بعد از میدان استقالل مقابل فروشگاه لوازم کشاورزی ضلع شرقB150,000,000
N1234312خ سعدی شمالی شمال به جنوب ض غرب ضلع مقابل هتل شیراز بعد از کوچه زوارئیانA200,000,000
N12348 12ضلع غرب (سعدی)خ سعدی شمال به جنوب نرسیده به پل اکباتانB150,000,000

N12357
 شهریورشمالی شمال به جنوب نرسیده به میدان شهدا قبل از تقاطع تابنده ضلع غرب روبروی 17خ 

پارکینگ بهزاد
B150,000,000شهدا12

N12359 82912خ مصطفی خمینی شمال به جنوب بعد از چهارراه سرچشمه ضلع شرقی مقابل پB150,000,000
N12392 39512خ امیرکبیر شرق به غرب بعد از خ پامنار ضلع جنوب روبروی پA200,000,000
N1240512خ خیام جنوب به شمال قبل از خ امام خمینی ضلع شرقی مقابل دیوار متروA200,000,000
N12407 1512و13خ بهارستان جنوب به شمال بعداز خ ابن سینا ضلع شرق مقابل شماره هایA200,000,000
N124166712و69خ صوراسرافیل شرق به غرب ض شمالی نرسیده به داورمقابل پالکهایA200,000,000
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N12426 33412خ جمهوری غرب به شرق بعد از چهارراه نرسیده به خ صف ضلع شمال مقابل پA200,000,000

N1242812خ شوش شرق به غرب نرسیده به میدان شوش ض شمال مجاور فروشگاه تعاونی شهر رو روستاB150,000,000

N12430 12(درودیان) شهریور جنوب به شمال بعد از محالتی ض شرق نبش خ ابن سینا 17خA200,000,000
N1243612خ امام خمینی مقابل ترمینال فیاض بخش ضلع شمالیB150,000,000

N12451
خ خیام جنوب به شمال بعداز فیاض بخش ض شرق باالترازدرب ورودی غربی ایستگاه مترو امام 

خمینی مجاور ضلع جنوب ایستگاه اتوبوس
12A200,000,000

N1246112خ جمهوری غرب به شرق بعد از خ صف ض شرقی مقابل انتشارات اقبالA200,000,000

N1246212خ خیام جنوب به شمال بعد از خ سید نصرالدین ضلع شمال نرسیده به خ کرمی مجاور ورودی پاچنارA200,000,000

N12468 62212 تیر ضلع جنوب بعد از کوچه نوبهار مقابل دیوار پ 30خ جمهوری غرب به شرق بعد از خA200,000,000

N1246912خ سعدی شمالی شمال به جنوب ض شرق نبش کوچه بخارا روبرو دیوار بیمهA200,000,000
N1247212خ الله زار جنوب به شمال بعد از کوچه برلن ضلع غربA200,000,000
N1247412 خ جمهوری غرب به شرق بعد از خ فردوسی ض جنوبی مقابل دیوار سفارت ترکیهA200,000,000
N12477 10612خ ملت جنوب به شمال نرسیده به اکباتان ض غرب پA200,000,000
N1248512کوشک مصری غرب به شرق قبل از خ برمک یارجانی ض جنوبیB150,000,000

N12489 12 مابین فروشگاه کفش و ساندویچی250خ جمهوری بعد از خ سعدی ض جنوب روبروی پA200,000,000

N12498 16212خ منوچهری شرق به غرب بعد از خ ارباب جمشید ضلع جنوبی مقابل پA200,000,000
N12502 23112خ مجاهدین اسالم غرب به شرق ضلع جنوب بعد از کوچه مجاهد مقابل پالکB150,000,000
N12505 12نبش کوچه نظامیه (ضلع جنوب غربی)خ جمهوری میدان بهارستانA200,000,000
N12508 12 شهریور جنوب به شمال نرسیده به میدان شهدا بعد از خ شهید درخشان ضلع شرق17خA200,000,000

N12509
خ ری جنوب به شمال نرسیده به خ امیرکبیر ضلع شرق باالتر از کوچه بهرون مقابل دیوار ملک شماره 

771
12A200,000,000

N12517 9712خ اکباتان غرب به شرق نرسیده به خ سعدی روبروی دیوار بانک تجارت روبروی پA200,000,000
N12519 11712خ فردوسی جنوب به شمال بعد از خ کوشک مصری ض شرق پB150,000,000
N12527 2812خ سعدی ابتدای خ منوچهری ض جنوب مقابل پB150,000,000
N1252812خ خیام جنوب به شمال قبل از خ شهید هرندی ض شرق روبروی پارکینگ ایرانA200,000,000
N1253112خ فردوسی شمال به جنوب بعد از خ کوشک مصری ض غربیB150,000,000
N1253612خ ایران باالی پل زیرگذر اتوبان آهنگB150,000,000
N12570 31912خ الله زار نبش کوچه رفاهی روبروی پA200,000,000
N12579 135712 شهریور شمال به جنوب باالتر از خ تمدن ضلع غرب روبروی پ 17خA200,000,000
N12588 39612خ الله زار مقابل شمارهA200,000,000

N1306013خ سیمتری نیروهوایی از شمال به جنوب نرسیده به خ شهید براری ضلع غرب نبش کوچه کرمیانیB150,000,000

N13066 13 ضلع شرق7/31خ سیمتری نیروهوایی جنوب به شمال نرسیده به خB150,000,000
N13087 2713و26خ پنجم نیروهوایی ضلع شمال شرقی فلکه اول مقابل شماره هایA200,000,000

N13107
 1خ پیروزی شرق به غرب ابتدای خ یکم نیرو هوایی ضلع شرق مقابل دیوار ملک مسکونی شماره 

(موقت)
A200,000,000پیروزی13

N1311113خ دماوند غرب به شرق ضلع جنوب نبش شرقی خ اقبال الهوری در فضای عقب نشینی شدهA200,000,000

N13120پیروزی13خ پیروزی نرسیده از شرق به غرب بعد از خ پنجم ضلع شمال مقابل خ مقداد روبروی آزمایشگاهB150,000,000
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N13153
خ پیروزی غرب به شرق بعد از میدان شهدا ضلع جنوب نبش شرقی خ اقدامی مقابل دیوار نمایندگی 

ایران خودرو
A200,000,000پیروزی13

N13176 پیروزی29013خ پیروزی غرب به شرق بعد از خ اول نیرو هوایی ضلع جنوب مجاور ملک شمارهA200,000,000

N13186
خ پیروزی غرب به شرق بعد از بلوار ابوذر ضلع جنوبی مجاور ایستگاه تقلیل گاز نرسیده به پل عابر 

پیاده
A200,000,000پیروزی13

N13196 پیروزی55413خ پیروزی روبروی پادگان نیروهوایی غرب به شرق بعد از خ قره باقی مقابل شمارهA200,000,000
N1319713خ امامت ضلع شمال غربی میدان امامت نبش خ نیشابور مقابل دیوارA200,000,000

N13198
خ سیمتری نیروهوایی شمال به جنوب ضلع غرب نرسیده به خ امامت ضلع غرب ابتدای بوستان 

سیمرغ مقابل کالنتری و مجاور زمین بایر
13B150,000,000

N13209
خ پیروزی غرب به شرق ض جنوب بعد از سلیمانیه ضلع شرقی کوچه شهید محمود عباسی قلی زاده 

مقابل دیوار آموزشگاه
A200,000,000پیروزی13

N13215
ضلع جنوب قبل از فروشگاه جانبو در  (چهارراه کوکاکوال)خ پیروزی غرب به شرق نرسیده به خ نبرد 

 متری از ایستگاه موقت20فاصله 
A200,000,000پیروزی13

N13258 13 ضلع شمالی683خ بالل حبشی جنوب به شمال خ حافظ شرقی شB150,000,000

N13293
 نرسیده به کوچه طاهری 7/41خ سیمتری نیروهوایی جنوب به شمال قبل از خ امامت باالتر از خ 

(موقت)
13 B150,000,000

N13362
خ پیروزی شرق به غرب نرسیده به امام علی قبل از خ زاهد گیالنی ضلع شمال نبش کوچه حمام 

فیروزه در فضای عقب نشینی شده
A200,000,000پیروزی13

N13397 13(درب شمالی)خ تهران نو سه راه تهرانپارس روبروی ترمینالA200,000,000

N13401
خ پیروزی  شرق به غرب بعد از خ بیمارستان فجر ضلع شمال مجاور دیوار مخابرات پشت ایستگاه 

اتوبوس
A200,000,000پیروزی13

N13410
خ سیمتری نیرو هوایی شمال به جنوب بعد از خ امامت ضلع غرب نرسیده به خ حاج آخوندی قبل از 

6/39کوچه 
13A200,000,000

N13411 5/3013خ پنجم نیروهوایی ضلع شرقی فلکه دوم بعد از خA200,000,000
N1344213خ تهران نو از غرب به شرق ضلع جنوب نرسیده به ترمینال شرقA200,000,000

N13496
خ پیروزی غرب به شرق قبل از چهاراره کوکاکوال نرسیده به کوچه منزوی ضلع جنوب مجاور بانک 

صادرات
A200,000,000پیروزی13

N13500
 مقابل دیوار ملک 4/31خ پنجم نیروهوایی ضلع جنوب غربی فلکه دوم نیروهوایی پایین تر از خ 

(موقت) 28شماره 
13A200,000,000

N13503پیروزی13خ پیروزی شرق به غرب بعد از چهارراه کوکاکوال ضلع شمال نرسیده به کوچه محصلA200,000,000

N13518 پیروزی25013و248خ پیروزی غرب به شرق بعد از پرستار روبروی خ دوم ضلع جنوب مقابل دیوار شمارهA200,000,000

N13520 13 متری نیروهوایی از جنوب به شمال ضلع شرق نرسیده به خ دماوند بعد از خ جوانفکر30خB150,000,000

N13564 11713 متری اشراقی از جنوب به شمال قبل از خ دماوند ضلع شرق مجاور دیوار ملک شماره 21خA200,000,000

N1357313خ ایرانمهر جنوب به شمال ضلع غرب نبش خ شهید طوفانیA200,000,000

N13575
ضلع شرق قبل از ورودی پایانه تاکسی  (شهید جباری) 10/26خ خشی شمال به جنوب نرسیده به خ 

های خطی روبروی ساختمان کانون پرورش فکری
13A200,000,000

N13578 11/3013خ نیرو هوایی خ شورا خ ش خشی ض جنوب شرقی فلکه لوزی نبش کوچهB150,000,000
N13586 پیروزی2313خ پیروزی شرق به غرب بعد از خ ششم نیرو هوایی ضلع شمال مقابل شمارهA200,000,000
F1403614ضلع جنوب- خ هجرت- سه راه تختی- اتوبان افسریهB150,000,000

N14022
بلوار پاسدارگمنام شرق به غرب نرسیده به میدان امام حسن ضلع شمال مجاور بوستان سهند قبل از 

ورودی مجتمع مسکونی
14B150,000,000
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N14042
خ خاوران شرق به غرب ضلع شمال قبل از خ مخبر بعد از کوچه چنگروی ضلع شمال نرسیده به ورودی 

ساختمان تامین اجتماعی
14B150,000,000

N14091
ابوذر جنوب به شمال باالتر از محالتی بعد از خ بوستان نرسیده به مسیل ضلع شرق مجاور گردشگاه 

ابوذر
14B150,000,000

N14101
خ محالتی شرق به غرب بعد از ورودی منتهی به خ نبرد ضلع شمال مجاور توقفگاه خودروهاو ایستگاه 

تاکسی مجاور پل عابر پیاده
14B150,000,000

N14132 100214خ خاوران غرب به شرق نرسیده به خ اعظم نظامی ضلع جنوب بعد از درب ورودی شمارهB150,000,000

N1413914نبرد نرسیده به ائمه اطهار دست راست جنب حسینیه سیدالشهداA200,000,000
N14150 15614خ شکوفه جنب پارک شکوفه روبروی کوی شهید اسماعیلی منزه روبروی پA200,000,000
N1417214خ پرستار جنوبی جنوب به شمال نرسیده به خ کیوان ضلع شرق ابتدای بوستان ترنجA200,000,000

N1417714بلوار هجرت از جنوب ب شمال بعد از خ رحیمی بعد از ورودی شهرک امیرالمومنین ضلع شرقB150,000,000

N1419014خ شکوفه شمال به جنوب ضلع غرب نبش کوچه امیریA200,000,000
N14204 14تقاطع تکیه دولت آبادی جنب مسجد (پاسدارگمنام)خ حاجی قربانی موتورآبB150,000,000
N14206 پیروزی14(بانک رهنی)خ پیروزی خ پرستارروبروی پارک پرستارA200,000,000

N1421214بزرگراه امام علی جنوب به شمال الین کندرو بعد از خ محالتی ضلع شرق نبش کوچه محسن ابراهیمB150,000,000

N14231
 متری مقابل حصار فلزی اداره 45خ نبرد شمالی جنوب به شمال نرسیده به مبدان نبرد در فاصله 

مخابرات مجاور پست برق
14B150,000,000

N14235
نبش کوچه فتحعلی زاده مقابل بانک  (عارف)خ آیت اله سعیدی شرق به غرب بعد از چهارراه مخبر 

187صادرات شماره 
14A200,000,000

N14264پیروزی14خ پیروزیخ نبرد چهارراه فرزانه خ داودآبادی شرق به غرب تقاطع قره یاضی پارک گل نماB150,000,000

N14266 14 متری از کوچه سارا25بلوار ابوذر جنوب به شمال نرسیده به بزرگراه محالتی ضلع شرق در فاصلهA200,000,000

N14288
بزرگراه امام علی الین کندرو از شمال به جنوب بعد از خ پیروزی پایین تر از کوچه بن بست نجات 

ضلع غرب
B150,000,000پیروزی14

N14345 14ایستگاه قدیم مینی بوس ( متر باالتر10از جای قبلی ) آبان 13خ نهم آبان میدانB150,000,000

N14353
 شهریور ضلع جنوب نرسیده به عارف ابتدای خ گیلکی مجاور 17اتوبان محالتی غرب به شرق بعد از خ 

فضای سبز جنب پل عابر پیاده
14B150,000,000

N1444714خ کرمان نرسیده به میدان سرآسیاب نبش کوچه شاه نظرB150,000,000
N14471 50914میدان آیتاله سعیدی ضلع جنوبیB150,000,000

N14490
بزرگراه محالتی خ آهنگ شرق به غرب بعد از بلوار کوثر ضلع شمال بعد از پل عابر پیاده مقابل دانشگاه 

آزاد مجاور ایستگاه تاکسی های خطی
14B150,000,000

N1449114خ پاسدار گمنام غرب به شرق ضلع جنوب بعد از خ فرشته آزادی مقابل آبنمای پارکA200,000,000

N14512 14نرسیده به مبارز شرقی (پل چهارم)بلوار ابوذر جنوب به شمال ض شرق نرسیده به بزرگراه محالتیB150,000,000

F1511015ضلع جنوب- 3جنب شرکت واحد منطقه - نرسیده به مبدان بسیج- خ خاورانB150,000,000
N15007 15 متری سجاد20بزرگراه خاوران شمال به جنوب بعد از میدان آقا نور وB150,000,000

N15008
بزرگراه خاوران جنوب به شمال ضلع شرق بعد از میدان آقانور در مجاورت ایستگاه تاکسی های خطی 

ضلع شمال پایانه
15B150,000,000

N15039
 متری افسریه ضلع شرق مجاور ورودی شهرک مسکونی 20خ اردیبهشت جنوب به شمال نرسیده به 

شهید بهشتی جنب پل عابر پیاده
15B150,000,000

N1504015خاوران روبروی پمپ بنزین دوم ابتدای خ نباتیB150,000,000
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N15043 15 شهریور ضلع شمال شرقی17تقاطع خ منصور وB150,000,000
N1504915مشیریه خ صالحی جنوب به شمال ضلع شرق نبش چهارراه سومB150,000,000
N1505015کیان شهر خیابان ابراهیمی فلکه اول شهرک جمهوریB150,000,000
N1508115قیامدشت خ حصارامیر شهدای قیامدشت جنب مخابراتB150,000,000

N1508215خ خاوران شمال به جنوب نرسیده به پل بسیج کوچه بلوچیان قبل از بزرگراه بعثت مجاور فضای سبزB150,000,000

N1508315جاده خاوران مجتمع صنعتی خاوران بلوار امام رضا بلوار شهدا بعد از خ سروستان ضلع شمالB150,000,000

N15110
مشیریه خ نخلی اسکندری شرق به غرب بعد از خ عباسی ضلع شمال نرسیده به بوستان کوهسار 

مجاور کتابخانه
15B150,000,000

N15160 15 متری آهنگ ابتدای کوی نصر نبش کوچه رحیمی45سی و پنج متری ولیعصر نرسیده بهB150,000,000

N15177 15 متری صالحی30خ مشیریه شمال شرقی تقاطع خ بوعلی و مشیریهB150,000,000
N1521515خ خاوران جنب ترمینال خاورانB150,000,000
N15236 15 شهریور جنوبی شمال به جنوب نبش خ مهاجر مقابل نانوایی سنگکی17خB150,000,000
N1524715مشیریه خ صالحی بوعلی شرقی جنب باجه بلیط فروشی روبروی سازمان آبB150,000,000
N1527115مسعودیه خ کلهر میدان کلهر نرسیده به خ مهاجرانیB150,000,000

N15275
خ کیان شهر خ شهید ابراهیمی شمال به جنوب روبروی مجتمع ناشنوایان امام جعفر صادق نبش 

کوچه کرمی
15B150,000,000

N15284
بزرگراه آزادگان ضلع جنوب شرقی میدان بسیج جنب پایانه خودروهای درون شهری مجاور بیمارستان 

مادر
15B150,000,000

N15285 4215بزرگراه بسیج شمال به جنوب نرسیده به سه راه افسریه ضلع غرب مقابل کوچهB150,000,000
N15287 15 متر مانده به شهرک سجادیه50خ رستگاری مقدم غرب به شرقB150,000,000

N15289 15 متری شاهد ضلع مجاور پل عابر پیاده مقابل فرهنگسرای خاوران35خ خاوران جنوب به شمال بعد از خB150,000,000

N15297 15 متری شیرازی روبروی میادین20مسعودیهB150,000,000
N15328 8615 متری اول مقابل پ 15بیست متری افسریه فروردین غرب به شرق نرسیده بهB150,000,000

N15342
مشیریه خ صالحی شمال به جنوب بعد از خ بوعلی ضلع غرب حدفاصل کوچه مردا غربی شهریور غربی 

در مجاورت پست برق
15B150,000,000

N15368
خ ابومسلم خراسانی شمال به جنوب نرسیده به خ قائم ضلع غرب مجاور فضای سبز مقابل هنرستان 

هفت تیر
15B150,000,000

N1537015خ خاوران میدان آقانور ضلع شمال خ سی متری صالحیB150,000,000
N1537715خ شهرزاد جنوب به شمال بعد از اتوبان بعثت ضلع شرقی پارک گلسارB150,000,000

N15423
 شهریور جنوبی شمال به جنوب ضلع شرقی نرسیده به خ ابوفاصلی روبروی 17میدان خراسان خ 

پرورشگاه شوبیر
15B150,000,000

N15455
سی و پنج متری قصر فیروزه بلوار اردیبهشت جنوب به شمال بعد از بلوار فجر ضلع غرب مقابل کوچه 

یکم نرسیده به دیوار پادگان
15B150,000,000

N15514 15 متری سوم8سی و پنج متری قصر فیروزه شرق به غرب ضلع شمال نرسیده بهB150,000,000

N1551515خ مالیری شرق به غرب نرسیده به بزرگراه امام علی ضلع شمال مجاور الین کندرو جنب کوچه قاسمیB150,000,000

N15524 15 متری سوم ضلع جنوبی15سی و پنج متری قصر فیروزه غرب به شرق نبشB150,000,000
N1552615خ منصور بعد از تقاطع خ خواجه کرمانی شهید انورزاده ضلع شمالی نبش کوچه آزادیB150,000,000
N1553015خ طیب جنب پارک ولیعصرB150,000,000
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N1554115خ شهید ده هقی آهنگ نرسیده به بزرگراه بسیج ضلع جنوب زیر پل عابر مجاورت کوچه یاس یکB150,000,000

N1555715بیست متری افسریه تقاطع اتوبان افسریه ضلع جنوبی بعد از بازار بزرگ مروارید جنب فضای سبزB150,000,000

N1556815خ شهید بروجردی شهرزاد  نرسیده به پل بعثت جنب پارک هجرتB150,000,000

N15590 15 متری ولیعصر ضلع شرق مقابل کوچه بوستان ششم35بلوار ابوذر از جنوب به شمال بعد ازB150,000,000

N16558 16روبروی حسینیه قمر بنی هاشم ضلع غرب- ایستگاه مترو علی آباد - خ شهید برادران دستوارهB150,000,000

N16019 نازی آباد16جنب استخر داخل فضای سبز - 16روبروی پ - شمال شرقی پارک - خ گودرزی - نازی آبادB150,000,000
N16027 16جنب مسجد- ضلع شمال شرقی ترمینال جنوبB150,000,000
N16033 نازی آباد16از غرب به شرق ضلع جنوب نبش کوچه نیکو مرام- خیابان مدائن - نازی آبادB150,000,000
N16036 16مجاور مخابرات- ورودی ترمینال - خ غربی ترمینال جنوبB150,000,000

N16041 16ضلع شرق- نرسیده به میدان باربری - خ شهید عباس صیادی - از شمال به جنوب - خ شهید رجاییB150,000,000

N16117 16نرسیده به خیابان شهید رجایی- از غرب به شرق - ضلع جنوب - خیابان طباطباییB150,000,000
N16166 16ضلع شرقی خیابان- نبش کوچه حیدری - خ خزانهB150,000,000

N1623916پایین تر از مسجد- جنب ایستگاه اتوبوس  - (ع)باالتر از مسجد سیدالشهدا -  خ شهید رجاییB150,000,000

N16245
مجاور پل عابر - ابتدای خیابان صابونیان - ضلع شرق -  بعد از میدان شوش - خیابان فداییان اسالم 

پیاده
16B150,000,000

N1627116خ فداییان اسالم نبش بلوار ابریشمB150,000,000
N16281 16ابتدای کمربندی بزرگراه آزادگان-  خ شهید رجاییB150,000,000
N16282 16ضلع جنوبی- نرسیده به میدان بهمن - ضلع غرب - از جنوب به شمال - دشت آزادگانB150,000,000

N16341
در فاصله چهل متری از درب خروجی - مقابل دادسرا - ضلع جنوب - از غرب به شرق - خیابان غفاری 

پایانه
16B150,000,000

N16360 16ابتدای کوچه بهشتی یکم- ضلع غرب - بعد از خیابان ابریشم - از شمال به جنوب - خیابان دستوارهB150,000,000

N16390
 متر 80مقابل بافکار با فاصله - ضلع شرقی - قبل از تقاطع بعثت - از شمال به جنوب - خ شهید رجایی 

(چهارراه چیت سازی)از تقاطع 
16B150,000,000

N16408
غیر بهره برداری زیر پل )زیر پل عابر پیاده  - 16مقابل شهرداری منطقه - ضلع شرقی - خ شهید رجایی 

(عابر پیاده
16B150,000,000

N16424 16داخل فضای سبز- ضلع غربی - به طرف جنوب -  بعد از چهارراه بعثت - خ فداییان اسالمB150,000,000

N16425
جنب ورودی پارک - انتهای پارک - قبل از خ ابریشم - ضلع شرقی - از جنوب به شمال - خ شهید رجایی 

داخل محوطه
16B150,000,000

N16457 نازی آباد16 خرداد15روبروی مدرسه - ضلع جنوبی - نرسیده به بازار دوم - خ پارس - نازی آبادB150,000,000

N16458
مقابل نانوایی - ضلع جنوبی - بعد از کوچه حمید قشقایی - از غرب به شرق - بازار اول - خ مدائن 

(روبروی منبع آب شهرداری)
16B150,000,000

N16467 16(خ مرسلی)ترمینال جنوب - مقابل درب غربی - خیابان عباسی شمالی - اتوبان بعثتB150,000,000

N16483
 مجاور 662به شماره - ضلع غرب نرسیده - بعد از میدان شوش - از شمال به جنوب - خ فداییان اسالم 

تیر برق
16B150,000,000

N16486 16(شهید پرستویی)اول خیابان عباسی - ضلع غربی - فلکه اول عباسیB150,000,000
N16510 16ضلع شرقی - (چهارراه حمزه)نرسیده به خ حمزه - از جنوب به شمال - خ یاغچی آبادB150,000,000
N16554 16بعد از فروشگاه شهر و روستا - (کوشا)خ رحیم خداشرفیB150,000,000
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N16557 16روبروی فروشگاه قدس- نبش بازارچه -  متری جوادیه 20خB150,000,000
N1723017خ سجاد جنوبی شمال به جنوب ضلع غرب نرسیده به میدان بهاران نبش کوچه کیانیB150,000,000
N1729517خ ابوذر غرب به شرق نرسیده به میدان ابوذر ضلع جنوب نبش کوچه ملکیB150,000,000
N1729917خ امین الملک ضلع جنوب نبش خ مهمان نوازانB150,000,000

N1730517بلوار شهید چراغی غرب به شرق بعد از خ گل آذین و مجتمع تجاری تفریحی مجاور ایستگاه اتوبوسB150,000,000

N1730617میدان جلیلی اول خ شهید برزوB150,000,000

N17307
خ امامی محرم غرب به شرق بعد از خ قلعه مرغی ضلع شمال نرسیده به کوچه فرصت مجاور فضای 

سبز
17B150,000,000

N1757217بیست متری ابوذر مقابل پارک شقایقB150,000,000

N1804918جاده ساوه شرق به غرب بعد از میدان نعمت آباد ض شمال حد فاصل کوچه باقری و غفاریB150,000,000

N18062 18 نرسیده به کوچه گنجه ای2خ خلیج جنوب به شمال ضلع شرق مقابل بیمارستان شمارهB150,000,000
N18102 18 متری حیدری جنوبی جنب باجه بلیط فروشی نرسیده به خ بهرامی یاران20خB150,000,000
N1811218شادآباد خ مدائن غرب به شرق نرسیده به خ بهار ضلع جنوب بازار آهن ابتدای بلوار بهارانB150,000,000
N1811818خ بهرامی غرب به شرق بعد از خ جاللی شمالی ضلع شمال روبرو پاساژB150,000,000
N18149 2218 متری دوم جنوبی مقابل پ 15 شهریور ضلع جنوب غربی تقاطع 17خB150,000,000
N1819918میدان الغدیر ابتدای خ مرتضی زندیهB150,000,000

N18251
بلوار معلم شرق به غرب قبل از خ عباسی ضلع شمال بعد از ایستگاه اتوبوس مجاور تیر برق مقابل خ 

بهار
18B150,000,000

N1830318بلوار معلم ضلع جنوب مابین خ باخانی و رجائیB150,000,000
N1836318خ تختی جنوب به شمال بعد از چهارراه تختی ضلع شرقB150,000,000

N18364
بزرگراه آیت اله سعیدی الین کندرو جنوب به شمال بعد از خ زمزم نبش کوچه یادگاری ضلع شرق 

باالتر از ایستگاه اتوبوس
18B150,000,000

N1900819ضلع شرق- 5بعد از شماره - از جنوب به شمال- خ مهران- خ شهید لطفی- خانی آباد نوB150,000,000
N1903119ضلع شمالی روبروی بازار عبدل آباد- نبش بخشایش- جنب بوستان مطهری- خ شکوفهB150,000,000
N1908919خ میالد-  بهمن22ضلع شمالی پارک - خ شهید صمدیB150,000,000
N1913619مجاور بوستان بهار- ضلع جنوب- بعد از کوچه نوید- از غرب به شرق- خ شکوفه- عبدل آبادB150,000,000

N19340
مقابل پارک - نرسیده به پست برق- روبروی کوچه سروری- ضلع غرب- از شمال به جنوب- خ ماهان
شریعتی

B150,000,000شریعتی19

N1934719نبش خ رحیمی خرسند- خ کلهر- صالح اباد غربی- بزرگراه بهشت زهراB150,000,000
N1934919جنب زمین فوتبال چمن مصنوعی- انتهای کوچه خزان- خ کوه بریان- نعمت آبادB150,000,000
N1935119ضلع غرب مجاور بوستان- ابتدای خ ورزش- خ انقالب- خ ماهان- بلوار جوانهB150,000,000

N19354
نرسیده به ورودی دانشگاه آزاد - خ دانشگاه از شرق به غرب- از شمال به جنوب- بزرگراه خلیج فارس

ضلع شمال- اسالمی
19B150,000,000

N19355
ضلع شرق مجاور - باالتر از کوچه مدرسه- نرسیده به بلوار جوان- از جنوب به شمال- (ش زلفی)خ ماهان

بوستان الهی
19B150,000,000

N19356
 و 345مقابل شماره های - نرسیده به کوچه یکم- بعد از کوچه همتا- از غرب به شرق- خ ش لطیفی

347
19B150,000,000

N19357
نرسیده به ورودی شهرک - بعد از بزرگراه آزادگان ضلع غرب- از شمال به جنوب- بزرگراه خلیج فارس

مجاور توقفگاه خودروهای سواری تهران قم- گلریز
19B150,000,000

N19358
-بعد از پل شهید صنیع خانی پایین تر از شهرک صالح آباد- از شمال به جنوب- بزرگراه شهید تندگویان

 ضلع غرب جنب منبع آبرسانی
19B150,000,000

N1936119ضلع شمال مجاور ضلع غربی تیر برق- بعد از خ خالزیل- از شرق به غرب- بلوار شقایقB150,000,000
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N19362
 متری از تقاطع 20ضلع غرب در فاصله - بعد از بزرگراه آیت اهلل سعیدی- از شمال به جنوب- خ خالزیل

مقابل دیوار
19B150,000,000

N1942219ضلع غرب- بعد از خ گلستان - خ میثاق شمالیB150,000,000
N1945219جنب زمین خالی- روبروی مرکز بهداشت درمانی- خ آموزگار- خ میعاد جنوبی- خانی اباد نوB150,000,000
N1953519(6)کوچه امن زاده - (ضلع شرق)6نبش کوچه - خ میعاد- خانی اباد نوB150,000,000
N2000120نبش خ خرم دره- جنب تابلو بازار روز- ضلع غربی میدان شهید غیبیB150,000,000
N2000220روبروی مخابرات- خ قم- شهرریB150,000,000
N2000320جنب ایستگاه اتوبوس- ایستگاه صالح آباد شرقی- (س)اتوبان بهشت زهرا- شهرریB150,000,000
N2000420ضلع شمال غربی- تقاطع خ بسیج- (جاده سوم)خ شهید غیوری- شهرریB150,000,000

N20005
مجاور پل عابر - نبش کوچه کریمی- ضلع شرق -  آبان13بعد از خ - از جنوب به شمال- خ شهید رجایی

پیاده
20B150,000,000

N20006
بوستان - مجاور ضلع غربی- نرسیده به میدان شهرری- از شمال به جنوب- خ فدائیان اسالم- شهرری

زکریا
20B150,000,000

N20008
ضلع شمال غربی میدان شهدای )ابتدای خ فرمانداری- جنب فرمانداری- ضلع غرب - خ کمیل- شهرری
(شاملو

20B150,000,000

N2000920شهرری خ قم جنوب به شمال بعد از میدان شهرداری میدان ساعی نرسیده به خ آستانه ضلع شرقA200,000,000

N20010
- جنب پست برق- ضلع شمال - بعد از خ منتظری- از شرق به غرب- (ع) متری امام حسین35- شهرری

کوچه خسروی
20B150,000,000

N2001120-ضلع جنوب غربی بیمارستان هفت تیر و ضلع شمال غربی- خ شهید رجائی- شهرریB150,000,000

N2001220خ استانه- مقابل پارکینگ جدید االحداث - جنب پارکینگ مینی بوسها- خ پارکینگ کمیته- شهرریB150,000,000

N2001320مقابل پست برق- چشمه علی شمالی-  متری45ابتدای - خ فدائیان اسالم- شهرریB150,000,000
N2001420بین بانکهای تجارت و صادرات- 3مقابل ناحه - سیزده ابان شمالیB150,000,000
N2001520نرسیده به خ شهید مسعود محمدی- پل سیمان- شهرریB150,000,000

N20016
ضلع غرب جنب اروخانه - (ع)بعد از بلوار امام حسین- از جنوب به شمال- خ فدائیان اسالم- شهرری

شبانه روزی حسین آباد
20A200,000,000

N20017
نشانی - مجاور مرکز درمانی- ضلع غرب- بعد از بزرگراه آزادگان- از شمال به جنوب- خ فدائیان اسالم

مجاور مرکز - ضلع غرب- بعد از بزرگراه آزادگان- از شمال به جنوب- خ فدائیان اسالم: موقت فعلی
مجاور فضای سبز- نرسیده به رمپ جنوبی ورودی به خ فدائیان- درمانی

20B150,000,000

N2001820نرسیده به فلکه سوم دولت آباد- ضلع شمال- از غرب به شرق- خ شهید اردستانیA200,000,000
N2001920(دولت آباد)ضلع جنوب شرقی میدان بروجردیB150,000,000

N20020
پائین تر از درب ورودی - ضلغ غرب- بعد از میدان بسیج- از شمال به جنوب- خ فدائیان اسالم

70شماره - مقابل دیوار ملک- بعد از پل عابر پیاده- بیمارستان فیروز آبادی
20B150,000,000

N2002120جنب ساختمان هالل احمر- نرسیده به میدان صفائیه- خ سرگرد مسعود محمدیB150,000,000

N20022
- ضلع غرب پایین تر از ایستگاه اتوبوس- بعد از میدان مادر- از شمال به جنوب- خ دستواره جنوبی
فضای سبز- مجاور لچکی- ایستگاه مترو جوانمرد- ورودی ماشین رو

20B150,000,000

N2002320زیر پل عابر پیاده- میدان معلم- جاده ورامین- شهرریB150,000,000

N20024
مقابل ورودی آرامگاه ابن - (داخل لچکی)نبش خ مالک اشتر- ضلع غرب- از شمال به جنوب- خ غیوری

بابویه
20B150,000,000

N2002520دیوار آتش نشانی- ضلع غربی- فلکه اول دولت آباد ابتدای خ قلعه دولت آبادA200,000,000
N2002620شمال فلکه دوم دولت آبادB150,000,000
N20028 20ضلع جنوب- خ حیدری- بعد از تقاطع- جنب اداره بازرگانی - از غرب به شرق-  متری24خA200,000,000
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N2002920روبروی سازمان آب- ( متری24)خ زکریای رازیA200,000,000

N2003020(تقاطع خ ش نفری)مقابل ساختمان مرمر- ضلع شمال- از غرب به شرق- ( کتری24)زکریای رازیB150,000,000

N2003220مقابل خ شهید بغدادی- خ آستانهB150,000,000
N2003320کوچه دستمال کاغذی حریر- روبروی بلوار قدس- ضلع غرب- شمال به جنوب- خ شهرزادB150,000,000
N2003420شهرری خ قم ابتدای خ شهید وفائی نبش بوستان هالل احمرB150,000,000

N2003520مقابل مجتمع مسکونی ایران سیلندر- ضلع شرق- بعد از میدان غربی- از جنوب به شمال- خ کمیلB150,000,000

N20036
بعد از - (سه راه ورامین)-     نرسیده به میدان بسیج- ضلع غرب- از شمال به جنوب- خ فدائیان اسالم

بن بست قدس
20B150,000,000

N20037 20ابتدای خ میثم- (ذکریای رازی) متری24انتهای خB150,000,000

N20038
داخل کوچه منتهی ب بازار بزرگ - ضلع شرق- از شمال به جنوب نرسیده به میدان مدرس- خ دانش پور

ری
20A200,000,000

N2004420نبش پاکدامن- خ قمر- (ع)مقابل مسجدالرضاء- جنوب خ قمB150,000,000
N2011420ضلع جنوبشرقی میدان بسیج-  خ فدائیان اسالمB150,000,000
N2022320ابتدای شهرک گلها- ضلع شمال شرقی میدان نمازA200,000,000
N2024220جنب زمین بازی کودکان- ضلع شمالی فلکه سوم- خ شهید اردستانی- دولت آباد- شهرریB150,000,000
N2024920اول خ زکریای رازی شمالی- روبروی اداره ثبت احوال- (ع)میدان حضرت عبدالعظیم- شهرریB150,000,000
N21483 21 غربی نبش هفدهم جنب ایستگاه اتوبوس19و17تهرانسر بلوار اصلی حد فاصل خیابانهایA200,000,000
N21011 21 نبش خ گیتی جنب بازار رضا14تهرانسر اصلی نبش خA200,000,000
N2102021شهرک آزادی خ ولیعصر روبروی کوی فرهنگیانB150,000,000
N2119221تهرانسر خ شاهد مقابل بازار میوه و تره بار نبش کوچه یوسف پندیارA200,000,000
N21284 2321بلوار اصلی تهرانسر نبش خA200,000,000
N2133921شهرک دریا بلوار یاس خ مروارید خ اروند ضلع جنوب مقابل پارکB150,000,000
N21481تهرانسر21تهرانسر غربی انتهای فاز یک خ شهید بهشتی روبروی فروشگاه رفاهA200,000,000
N2148221 الله شرق به غرب نرسیده به صالحی24 جنب پالک 11تهرانسر ابتدای بلوار اللهB150,000,000

N22418
قبل از - باالتر از کوچه بن بست نور یکم - بعد از خیابان امیرکبیر - از جنوب به شمال - خیابان کاشان 

مقابل فضای سبز- ایستگاه اتوبوس 
22A200,000,000

N22013 22جنب مجتمع پزشکی ارم- نبش کوچه گلستان چهارم - زیبادشت باالB150,000,000
N22019 22(هیات مدیره)ضلع شمال جنب ایستگاه برق - از شرق به غرب - خیابان امیرکبیرA200,000,000

N22099
 - 6بعد از خ گلستان - از غرب به شرق - خ گلستان اصلی - شهرک شهید باقری - بزرگراه همت غربی 

ضلع جنوبی
22A200,000,000

N22103
 - 4نرسیده به ساختمان ناحیه - از شرق به غرب - خیابان کمالی - کنار گذر آزادشهر - گذرگاه همت 

ضلع شمالی
22B150,000,000

N22111
- ضلع مجاور فضای سبز - نرسیده به میدان - بلوار منتهی به ساحل - از غرب به شرق - بزرگراه همت 

متری از میدان35در فاصله - باالتر از محدوده سنگ فرش شده 
22A200,000,000

N22332
خروجی مجتمع )باالتر از خیابان تالش - بعد از خیابان پژوهش - از جنوب به شمال -  بلوار اردستانی 
ضلع شرق - (مسکونی نگین 

22A200,000,000

N22333 22ضلع غرب- نرسیده به خیابان دانش - از شمال به جنوب - خ اردستانی -  وردآوردB150,000,000

N22337
مجاور بوستان - قبل از خ ورزش - ضلع غرب - بعد از پل همت - از جنوب به شمال - بلوار دهکده 

(موقت)ساحل 
22A200,000,000

N22338 22نرسیده به بنفشه چهارم- ضلع شرق - از جنوب به شمال - بلوار کاج - بلوار امیرکبیرA200,000,000

N22345
خ کاشان جنوب به شمال بعد از خ امیرکبیر باالتر از کوچه بن بست نور یکم قبل از ایستگاه اتوبوس 

مقابل فضای سبز
22A200,000,000
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N22346 22روبروی پاساژ مال مون- ضلع جنوب - نرسیده به میدان کاج - از غرب به شرق - خیابان امیرکبیرB150,000,000

N22348 22نبش کوچه بن بست سروستان پنجم- ضلع غرب - از شمال به جنوب - بلوار کاج - بلوار امیرکبیرA200,000,000

N22350
جنب -  جنوبی 9 و 8حدفاصل بنفشه  -ضلع شرق  - از جنوب به شمال - بلوار کاج - بلوار امیرکبیر 

ایستگاه اتوبوس
22A200,000,000

N22353
در فاصله -ضلع غرب  - 16نرسیده به خیابان نسیم - از شمال به جنوب - خیابان کوهک محمودی پور 

چهل متری از تقاطع
22A200,000,000

N22364
بلوار منتهی به میدان دریاچه بلوار شهید شیر محمد جوزانی از شرق - از غرب به شرق - بزرگراه همت 

به غرب بعد از ورودی مجتمع مسکونی احرار ضلع شمال
22A200,000,000

N22417
نرسیده به ورودی خیابان چشمه در - ضلع شمال - بعد از میدان المپیک - از شرق به غرب - بلوار صدرا 

قسمت عقب نشینی
22B150,000,000


