
(ریال)قیمت تا تاریخاز تاریخآدرسکد داخلی

1400/10/231400/12/02600,000,000همت غرب به شرق بعد از پل شیخ بهایی سازه دوم7

1400/10/241400/12/02600,000,000همت غرب به شرق جنب پارک پردیسان9

1400/11/011400/12/02600,000,000همت شرق به غرب ورودی شهرک غرب رفیوژ میانی10

1400/11/011400/12/02600,000,000همت غرب به شرق قبل از ورودی شهرک گلستان بعد از ایستگاه اتوبوس12

1400/11/011400/11/11600,000,000همت شرق به غرب تقاطع بزرگراه مدرس ابتدای پل های فجر13

1400/10/131400/12/02600,000,000همت شرق به غرب بعد از پل کردستان14

1400/10/191400/10/30600,000,000همت شرق به غرب  لچکی خروجی فرخی یزدی18

1400/11/161400/12/02600,000,000همت شرق به غرب  لچکی خروجی فرخی یزدی18

1400/10/261400/11/14600,000,000همت شرق به غرب قبل از ستاری23

1400/11/061400/12/02600,000,000چمران شمال به جنوب بعد از پل گیشا قبل از تونل توحید28

1400/10/261400/11/14600,000,000چمران جنوب به شمال باالتر از پل نیایش سازه دوم30

1400/11/021400/11/17600,000,000چمران غرب به شرق بعد از درب صدا وسیما36

1400/11/091400/12/02600,000,000چمران شرق به غرب انتهای پل پارک وی39

1400/10/261400/12/02600,000,000حکیم شرق به غرب قبل از پل کارگر46

1400/11/011400/12/02600,000,000حکیم غرب به شرق قبل از خروجی یادگار جنوب47

تعرفه رسانه های استرابرد تهران
1400 زمستان  



1400/10/261400/11/14600,000,000حکیم غرب به شرق بعد از پل کارگر سازه اول48

1400/11/011400/12/02600,000,000حکیم غرب به شرق بعد از پل کارگر سازه دوم49

1400/10/251400/12/02600,000,000ابتدای صدر غرب به شرق داخل لچکی58

1400/11/011400/12/02600,000,000اول-صدر شرق به غرب قبل از خیابان بهار63

1400/11/061400/12/02600,000,000صدر شرق به غرب قبل از پل شریعتی سازه دوم66

1400/10/181400/11/22600,000,000صدر شرق به غرب بعد از پل شریعتی سازه اول67

1400/10/181400/10/30600,000,000صدر شرق به غرب بعد از ورودی شریعتی سازه دوم68

1400/10/241400/12/02600,000,000صدر غرب به شرق ورودی امام علی69

1400/10/241400/12/02600,000,000صدر غرب به شرق قبل از ورودی قیطریه71

1400/11/221400/12/02600,000,000   سئول جنوب به شمال بعد از درب نمایشگاه73

1400/10/261400/12/02600,000,000نیایش غرب به شرق بعد از چمران78

1400/11/161400/12/02600,000,000نیایش غرب به شرق قبل از پل سئول ورودی تونل نیایش سازه اول79

1400/11/011400/12/02600,000,000کردستان شمال به جنوب قبل از جالل ال احمد84

1400/10/191400/10/30600,000,000کردستان شمال به جنوب ابتدای ورودی به خیابان آرارات87

1400/11/161400/12/02600,000,000کردستان شمال به جنوب ابتدای ورودی به خیابان آرارات87

1400/10/131400/10/19600,000,000کردستان شمال به جنوب لچکی خروجی همت غرب سازه اول89

1400/10/191400/12/02600,000,000(دید جنوب )کردستان ابتدای تونل رفیوژ میانی سازه  اول 93

1400/10/141400/12/02600,000,000(دید جنوب)کردستان ابتدای تونل رفیوژ میانی سازه دوم 94

1400/10/261400/11/14600,000,000بزرگراه امام علی شمال به جنوب قبل از خروجی مسیل باختر96

1400/10/261400/12/02600,000,000 متر باالتر از ورودی خیابان مدنی200بزرگراه امام علی جنوب به شمال بعد از پل استان خراسانی 97

1400/11/061400/12/02600,000,000مسیر جنوب به شمال بعد از پل رسالت (ع)بزرگراه امام علی 98

1400/10/261400/12/02600,000,000صیاد شمال به جنوب قبل از خروجی همت102

1400/11/011400/12/02600,000,000صیاد جنوب به شمال باالتر از همت103

1400/10/261400/11/14600,000,000یادگار جنوب به شمال لچکی تقاطع خیابان آزادی104

1400/10/241400/12/02600,000,000یادگار جنوب به شمال قبل از خروجی دادمان سازه اول107

1400/11/011400/12/02600,000,000یادگار شرق به غرب ورودی هتل اسپیناس110

1400/11/011400/12/02600,000,000 اکباتان1 متر مانده به خروجی فاز100)ستاری شمال به جنوب بعد از پل اتوبان کرج 114



1400/11/061400/12/02600,000,000ستاری شمال به جنوب بعد از فاز یک اکباتان116

1400/10/241400/12/02600,000,000(قبل از ورودی به کاشانی)ستاری شمال به جنوب روبروی مجتمع کوروش118

1400/10/131400/11/14600,000,000باکری خیابان ارم ضلع شمالی ورودی ساختمان هایپراستار سازه اول120

1400/11/161400/12/02600,000,000باکری انتهای خیابان ارم جنب پارکینگ هایپراستار سازه اول122

1400/10/181400/11/14600,000,000باکری انتهای خیابان ارم جنب پارکینگ هایپراستار سازه دوم123

1400/10/181400/11/14600,000,000باکری خیابان ارم مقابل الین ورودی پارکینگ هایپر استار سازه اول124

1400/11/161400/12/02600,000,000شمال به جنوب بعد از پل جالل آل احمد.. شیخ فضل ا127

1400/10/261400/12/02600,000,000جنوب به شمال بعد از پل جالل آل احمد.. شیخ فضل ا131

1400/11/011400/12/02600,000,000بزرگراه ارتش شرق به غرب بعد از ورودی به امام علی جنوب132

1400/10/261400/11/14600,000,000پاسداران جنوب به شمال روبروی خیابان گل نبی نبش کوچه حاجی هادی137

1400/11/011400/12/02600,000,000پاسداران جنوب به شمال نبش نگارستان نهم انتهای ساختمان بانک مرکزی138

1400/11/111400/12/02600,000,000قبل از میدان نوبنیاد)پاسداران شمال به جنوب ضلع شمال شرقی تقاطع دستواره 144

1400/10/211400/11/14600,000,000پاسداران میدان هروی ضلع جنوب غربی148

1400/10/221400/12/02600,000,000ضلع جنوب شرقی(سه راه ضرابخانه  )ورودی پاسداران از همت 149

1400/10/241400/12/02600,000,000لچکی ورودی کاخ نیاوران)میدان نیاوران ضلع شمالی 151

1400/10/241400/10/30600,000,000نیاوران غرب به شرق تقاطع آقایی ضلع جنوب شرقی153

1400/11/161400/12/02600,000,000نیاوران غرب به شرق تقاطع آقایی ضلع جنوب شرقی153

1400/10/191400/12/02600,000,000داخل فضای سبز (سه راهی کبیری)نیاوران شرق به غرب نرسیده به میدان قدس 157

1400/11/101400/12/02600,000,000میدان تجریش ضلع شمالی161

1400/11/041400/12/02600,000,000دزاشیب غرب به شرق قبل از دو راهی فرمانیه و عمار164

1400/10/171400/10/30600,000,000اندرزگو شرق به غرب مقابل مجتمع سانا169

1400/11/161400/12/02600,000,000کاوه شمال به جنوب قبل از مجتمع سبحان174

1400/11/191400/12/02600,000,000ولنجک چهارراه ولنجک ضلع غربی لچکی وسط چهارراه177

1400/10/281400/11/14600,000,000میدان دانشجو ضلع غربی, ولنجک179

1400/11/011400/11/17600,000,000ولنجک تقاطع یمن ضلع جنوب شرقی185

1400/10/181400/12/02600,000,000 متر مانده به میدان الف دید شمال به جنوب50خیابان الف , زعفرانیه188

1400/10/181400/12/02600,000,000زعفرانیه میدان اعجازی ضلع شرقی سازه دوم193



1400/11/111400/12/02600,000,000شریعتی جنوب به شمال ابتدای بلوار صبا203

1400/11/251400/12/02600,000,000شریعتی نبش خیابان دولت ضلع شمال شرقی205

1400/11/061400/12/02600,000,000شریعتی شمال به جنوب مجاور متروی قلهک206

1400/11/011400/12/02600,000,000شریعتی شمال به جنوب قبل از سینما فرهنگ211

1400/10/181400/12/02600,000,000شریعتی جنوب به شمال قبل از ظفر مجاور نمایندگی ال جی212

1400/10/181400/12/02600,000,000شریعتی تقاطع میرداماد رفیوژ میانی214

1400/11/231400/12/02600,000,000دولت تقاطع دیباجی ضلع شمال شرقی215

1400/10/181400/11/22600,000,000ضلع شمال غربی (چهارراه قنات)دولت تقاطع رحمانی 216

1400/11/011400/12/02600,000,000شهرک غرب خوردین، شمال به جنوب قبل از میدان صنعت نبش  هرمزان222

1400/10/261400/11/14600,000,000میدان صنعت ابتدای بلوار پاکنژاد224

1400/11/011400/11/14600,000,000شهرک غرب چهارراه دادمان تقاطع خوردین ضلع شمال شرقی جلوی ساختمان هاکوپیان227

1400/11/011400/12/02600,000,000شهرک غرب بلوار فرحزادی شمال به جنوب بعد از میالد نور مقابل برق منطقه سعادت آباد سازه اول231

1400/10/261400/12/02600,000,000شهرک غرب بلوار فرحزادی شمال به جنوب بعد از میالد نور سازه دوم232

1400/11/161400/12/02600,000,000بلوار فرحزادی شمال به جنوب بعد از میالد نور سازه سوم233

1400/11/011400/12/02600,000,000سعادت آباد مدیریت شرق به غرب روبروی دانشگاه امام صادق نبش خیابان عالمه234

1400/11/161400/12/02600,000,000(قیصر امین پور )سعادت آباد میدان شهرداری240

1400/11/161400/12/02600,000,000سعادت آباد چهارراه سرو ضلع شمال غربی241

1400/11/071400/12/02600,000,000سعادت آباد چهارراه سرو ضلع جنوب غربی242

1400/10/261400/12/02600,000,000(جنوب به شمال)سعادت آباد باالتر از میدان کاج قبل از یادگار نبش کوچه چهارم243

1400/11/011400/12/02600,000,000(شمال به جنوب)سعادت آباد قبل از میدان کاج نبش کوچه آالله 244

1400/10/261400/12/02600,000,000شهرک غرب خوردین، شمال به جنوب قبل از میدان صنعت سازه اول248

1400/11/011400/12/02600,000,000(قبل از اریکه ایرانیان)سعادت آباد بلوار فرحزادی شمال به جنوب بعد از خروجی نیایش غرب 254

1400/11/011400/12/02600,000,000آفریقا جنوب به شمال باالتر از جهان کودک نبش سپیدار255

1400/11/011400/12/02600,000,000آفریقا جنوب به شمال بعد از پل میرداماد ضلع شمال شرقی256

1400/11/161400/12/02600,000,000(قبل از اسفندیار)آفریقا شمال به جنوب نرسیده به کوچه سعیدی259

1400/10/241400/12/02600,000,000آفریقا جنوب به شمال نبش خیابان پیروز261

1400/11/061400/11/17600,000,000(پایین تر از ارمغان)آفریقا جنوب به شمال نرسیده به مدرس 263



1400/10/171400/11/14600,000,000میرداماد شرق به غرب مقابل مجتمع تجاری پایتخت266

1400/11/011400/11/14600,000,000میرداماد غرب به شرق قبل از نفت جنوبی267

1400/11/011400/12/02600,000,000میرداماد غرب به شرق مقابل بانک مرکزی268

1400/10/181400/11/14600,000,000میرداماد ضلع جنوب غربی میدان مادر داخل رفیوژ جنوبی269

1400/11/161400/12/02600,000,000میرداماد شرق به غرب مقابل مپنا270

1400/11/011400/12/02600,000,000میدان ونک ضلع جنوب شرقی276

1400/10/261400/11/14600,000,000حقانی غرب به شرق رفیوج میانی خروجی مدرس شمال280

1400/11/011400/12/02600,000,000آرژانتین خیابان بیهقی جنب فروشگاه شهروند282

1400/11/231400/12/02600,000,000خیابان ولیعصر تقاطع طالقانی ضلع شمال شرقی283

1400/10/261400/12/02600,000,000ولیعصر باالتر از پارک ساعی نبش کوچه مردوخی285

1400/10/241400/11/14600,000,000ولیعصر باالتر از میرداماد نبش بهرامی289

1400/11/011400/12/02600,000,000ولیعصر جنوب به شمال نبش خیابان ظفر292

1400/11/011400/12/02600,000,000جالل آل احمد غرب به شرق ابتدای شهر آرا297

1400/11/011400/12/02600,000,000جالل آل احمد غرب به شرق مقابل میدان تره بار جالل299

1400/10/211400/12/02600,000,000فاطمی غرب به شرق بعد از میدان فاطمی نرسیده به ولیعصر نبش کوچه غزالی304

1400/10/141400/11/14600,000,000(جنب گل فروشی)یوسف آباد تقاطع خیابان آیینه بند305

1400/11/011400/12/02600,000,000خیابان فتحی شقاقی قبل از ولی عصر307

1400/10/261400/12/02600,000,000عباس آباد نبش سرافراز ضلع جنوب غربی309

1400/11/011400/12/02600,000,000خیابان مطهری بعد از چهارراه پلیس312

1400/11/011400/12/02600,000,000مطهری بعد از قائم مقام نرسیده به سر افراز313

1400/11/011400/12/02600,000,000مقابل درب جنوبی مصلی)بهشتی تقاطع مفتح 314

1400/10/241400/12/02600,000,000میدان آرژانتین ضلع شمالی سازه دوم319

1400/10/181400/12/02600,000,000میدان آرژانتین جنوب به شمال ابتدای ورودی به بزرگراههای رسالت و آفریقا321

1400/11/061400/12/02600,000,000 متر قبل از ورودی فرودگاه150جاده مخصوص غرب به شرق بعد از پل عابر مکانیزه اکباتان 328

1400/11/121400/12/02600,000,000بزرگراه محمد علی جناح قبل از میدان صادقیه بعد از شهید گالب329

1400/10/261400/11/14600,000,000میدان آزادی رمپ ورودی به کنار گذر میدان داخل فضای سبز332

1400/10/211400/10/28600,000,000میدان صادقیه ضلع جنوب شرقی جنب مجتمع گلدیس339



1400/11/061400/12/02600,000,000میدان صادقیه ضلع جنوب شرقی جنب مجتمع گلدیس339

1400/10/261400/11/14600,000,000جنت آباد تقاطع بلوار الله ضلع جنوب غربی343

1400/11/011400/12/02600,000,000جنت آباد ضلع جنوب غربی میدان چهار باغ جنب بوستان344

1400/10/211400/12/02600,000,000میدان آزادی الین دوم ابتدای محمدعلی جناح ضلع شمالی غربی چهارراه346

1400/11/061400/12/02600,000,000میدان آزادی الین دوم ضلع جنوب شرقی ابتدای خیابان آزادی347

1400/11/111400/12/02600,000,000آزادی تقاطع بهبودی ضلع شمال شرقی348

1400/10/171400/11/14600,000,000انقالب شرق به غرب بعد از ولیعصر نبش کوچه مظفر351

1400/11/161400/12/02600,000,000انقالب شرق به غرب تقاطع فلسطین ضلع شمال غربی جلوی وین352

1400/11/011400/12/02600,000,000انقالب شرق به غرب تقاطع وصال ضلع شمال غربی353

1400/10/211400/12/02600,000,000انقالب شرق به غرب جلوی سینما سپیده354

1400/10/211400/12/02600,000,000انقالب غرب به شرق قبل از خیابان مظفر357

1400/11/181400/12/02600,000,000میدان فردوسی، ضلع شمال شرقی میدان359

1400/10/241400/11/14600,000,000فردوسی باالتر از چهارراه استانبول نبش منوچهری362

1400/11/011400/11/11600,000,000حافظ تقاطع کریم خان ضلع جنوب شرقی363

1400/11/011400/12/02600,000,000حافظ  بعد از سازمان بورس نبش کوچه سام367

1400/11/061400/12/02600,000,000، داخل رفیوج دید جنوب به شمال(ضلع شمال  میدان)میدان سپاه 371

1400/10/231400/10/28600,000,000دید صیاد)، داخل رفیوج به سمت شمال (ضلع شمال  میدان)میدان سپاه 372

1400/11/061400/12/02600,000,000دید صیاد)، داخل رفیوج به سمت شمال (ضلع شمال  میدان)میدان سپاه 372

1400/10/241400/11/14600,000,000(ابن سینا نبش فخرآباد)دروازه شمیران ضلع جنوب غربی375

1400/11/111400/12/02600,000,000میدان شهدا ضلع شمالی378

1400/10/211400/12/02600,000,000پیروزی غرب به شرق تقاطع امام علی داخل رفیوژ میانی382

1400/10/241400/12/02600,000,000ضلع شمال شرقی (ویال)طالقانی تقاطع استاد نجات اللهی 383

1400/10/241400/11/14600,000,000دید جنوب به شمال)میدان هفت تیر ضلع شمالی، ابتدای ورودی مفتح به هفت تیر 386

1400/10/141400/12/02600,000,000رسالت غرب به شرق جنب ایستگاه مترو علم و صنعت389

1400/11/061400/12/02600,000,000رسالت غرب به شرق بعد از مدرس تابلوی دوم391

1400/11/011400/12/02600,000,000رسالت غرب به شرق بعد از پل سید خندان جنب بازار میوه و تره بار394

1400/10/181400/10/28600,000,000رسالت غرب به شرق قبل از صیاد مقابل پارک صنوبر395



1400/11/061400/12/02600,000,000رسالت غرب به شرق قبل از صیاد مقابل پارک صنوبر395

1400/11/161400/12/02600,000,000میدان الغدیر ضلع شرقی401

1400/10/181400/12/02600,000,000دید غرب و جنوب)چهارراه سرسبز ضلع شمال شرقی سازه دوم 402

1400/11/011400/12/02600,000,000ضلع  جنوب غربی (هفت حوض)میدان نبوت 403

1400/11/011400/12/02600,000,000ضلع شمال شرقی میدان سبالن409

1400/10/161400/10/30600,000,000فلکه دوم تهران پارس ضلع شمال غربی413

1400/11/161400/12/02600,000,000فلکه دوم تهران پارس ضلع شمال غربی413

1400/11/011400/12/02600,000,000باقری جنوب به شمال ورودی خیابان جانبازان419

1400/11/161400/12/02600,000,000باقری شمال به جنوب صد متر مانده به خروجی رسالت421

1400/10/301400/11/14600,000,000نواب شمال به جنوب قبل از پل مرتضوی سازه دوم424

1400/10/211400/12/02600,000,000نواب جنوب به شمال بعد از پل شهرداری سازه دوم428

1400/10/191400/12/02600,000,000نواب شمال به جنوب قبل از پل هالل احمر429

1400/11/011400/12/02600,000,000ضلع شمال غربی چهارراه استانبول436

1400/10/181400/10/28600,000,000(ورودی بورس شوینده و مواد غذایی)مولوی سمت چپ نبش کوچه آتشنشانی442

1400/11/061400/12/02600,000,000(ورودی بورس شوینده و مواد غذایی)مولوی سمت چپ نبش کوچه آتشنشانی442

1481400/10/261400/11/14600,000,000مصطفی خمینی بعد از چهارراه سیروس سمت راست مقابل پالک 446

1400/10/181400/12/02600,000,000(ورودی بورس شوینده و مواد غذایی)خیابان انبار نفت ضلع شمال غربی چهارراه انبار نفت447

1400/10/181400/12/02600,000,000چهارراه سرچشمه ضلع جنوب غربی457

1400/10/181400/12/02600,000,000چهارراه سرچشمه ضلع جنوب شرقی458

1400/11/061400/12/02600,000,000چهارراه سیروس ضلع جنوب شرقی459

1400/11/061400/12/02600,000,000سعدی ابتدای خیابان اکباتان ورودی به میدان امام خمینی و بورس لوازم برقی الله زار460

1400/10/181400/12/02600,000,000دید جنوب به شمال)خیام باالتر از میدان محمدیه سمت چپ 461

1400/10/181400/11/14600,000,000بازار دوم نازی آباد تقاطع شهید رجایی و مدائن469

1400/11/061400/12/02600,000,000لچکی فضای سبز)ورودی میدان آزادی از آیت اله سعیدی 471

1400/10/211400/12/02600,000,000همت غرب به شرق قبل از کردستان009/1

1400/10/131400/11/14600,000,000همت شرق به غرب ورودی تهران شمال010/1

1400/10/211400/11/14600,000,000همت غرب به شرق بعد از خروجی حقانی شمال داخل فضای سبز022/1



1400/10/181400/12/02600,000,000همت شرق به غرب ورودی مجتمع تجاری ایران مال سازه سوم023/1

1400/10/161400/12/02600,000,000چمران جنوب به شمال بعد از پل همت032/1

1400/11/011400/12/02600,000,000چمران جنوب به شمال باالتر از نیایش سازه پنجم033/1

1400/10/181400/12/02600,000,000چمران جنوب به شمال بعد از سئول قبل از قوسی034/1

1400/11/011400/12/02600,000,000قبل از یادگار)جنوب به شمال نبش تیموری ... شیخ فضل ا130/1

1400/10/241400/12/02600,000,000اندرزگو شرق به غرب لچکی وسط مقابل مجتمع سانا169/1

1400/11/011400/11/12600,000,000شهرک غرب بلوار ایران زمین جنب پاساژ گلستان220/1

1400/10/261400/12/02600,000,000ولیعصر، باالتر از میدان منیریه، نبش کوچه سهیلی282/1

1400/11/011400/12/02600,000,000اشرفی اصفهانی جنوب به شمال قبل از خروجی حکیم رفیوج میانی340/1

1400/10/161400/12/02600,000,000شهران فلکه اول ضلع شرقی میدان343/1

1400/11/011400/12/02600,000,000خیابان آزادی غرب به شرق نبش خیابان نوربخش350/1

1400/11/161400/12/02600,000,000(لچکی دور برگردان )پیروزی ابتدای خیابان اباذر شرق به غرب 381/1

1400/11/031400/12/02600,000,000پیروزی شرق به غرب تقاطع امام علی رفیوژ میانی382/1


