
قیمت (تومان)متراژ ( متر)منقطهنشانیردیف

61265,000,000حكيم شرق به غرب قبل از پل سواره روکارگر1
61265,000,000حكيم غرب به شرق بعد از شيخ بهایی لچكی کردستان2
21265,000,000چمران جنوب به شمال بعد از نيایش نرسيده به سئول سازه پنجم3
11265,000,000چمران غرب به شرق قبل از پارک وی (قبل از استرابرد موجود)4
11265,000,000صدر شرق به غرب نبش کاوه5
410.9265,000,000رسالت تقاطع چهارراه تير اندازضلع جنوب شرقی6
71265,000,000رسالت غرب به شرق بعد از تونل رسالت روبروی مصلی7
310.9265,000,000شریعتی شمال به جنوب نرسيده به دستجردی(ظفر)8
310.9265,000,000وليعصر جنوب به شمال نبش خيابان ظفر9
61265,000,000جالل آل احمد غرب به شرق قبل از ورودی کردستان مقابل ميدان تره بار جالل10
1110.9265,000,000ميدان رازی (گمرک)، ضلع شمالی ميدان11
41265,000,000امام علی (ع) مسير جنوب به شمال باالترازپل رسالت12
41265,000,000امام علی شمال به جنوب 100مترقبل از ورودی به زین الدین غرب (همت غرب)13
510.9265,000,000ميدان پونك ضلع جنوب شرقی14
31265,000,000کردستان شمال به جنوب خروجی یاسمی غربی15
101265,000,000نواب شمال به جنوب قبل از پل امام خمينی16
101265,000,000نواب جنوب به شمال قبل از پل شهرداری سازه دوم17
410.9265,000,000چهارراه سرسبز ضلع شمال شرقی سازه دوم(دید غرب و جنوب)18
61265,000,000آفریقا شمال به جنوب ورودی ميدان آرژانتين(دید شمال به جنوب)19
310.9265,000,000جردن  جنوب به شمال نبش خيابان پيروز20
310.9265,000,000جردن جنوب به شمال قبل از مدرس دید جنوب رفيوژ ميانی21
710.9265,000,000ضلع جنوب غربی ميدان سبالن22
610.9265,000,000انقالب غرب به شرق تقاطع فلسطين ضلع جنوب شرقی23
110.9265,000,000نياوران ميدان با هنر به سمت شمال ابتدای دارآباد24
110.9265,000,000نياوران غرب به شرق بعد از ساعت ورودی ميدان باهنر(وجه غربی)25
110.9265,000,000مقدس اردبيلی قبل از تقاطع یمن ابتدای ثارا   داخل عقب نشينی26
110.9265,000,000ولنجك نبش خيابان یمن ضلع جنوب شرقی تقاطع27
31265,000,000حقانی غرب به شرق ابتدای خيابان گاندی جنوبی(وجه شمالی)28
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31265,000,000حقانی غرب به شرق ابتدای خيابان گاندی جنوبی(وجه جنوبی)29
11265,000,000ارتش مسير شرق به غرب بعد از امام علی(ع) نرسيده به ميدان ارتش( اقدسيه)30
110.9265,000,000الهيه تقاطع شریفی منش و خيابان الهيه سازه دوم31
110.9265,000,000آجودانيه  ورودی اندرزگوشمال به جنوب داخل لچكی32
510.9265,000,000باکری خيابان ارم مقابل الین ورودی پارکينگ هایپر استار سازه دوم33
510.9265,000,000باکری شمال به جنوب خيابان ارم انتهای خيابان جنب پارکينگ هایپر استار(سازه اول)34
310.9265,000,000پاسداران نبش نگارستان نهم انتهای ساختمان بانك مرکزی35
1310.9265,000,000پيروزی شرق به غرب جنب مترو شيخ رئيس بعد از پل سواره امام علی36
1310.9265,000,000ميدان شهدا ضلع شمالی37
1210.9265,000,000ميدان امام خمينی ضلع شرقی سازه دو طرفه(دید غرب)38
810.9265,000,000فلكه اول تهران پارس ضلع جنوب غربی39
1110.9265,000,000جمهوری غرب به شرق قبل از مجتمع عالء الدین40
1610.9265,000,000ميدان بازار دوم(نازی آباد)، ضلع جنوبی ميدان41
210.9265,000,000سعادت آباد ميدان کاج (ضلع شرقی)42
1210.9265,000,000ضلع جنوب شرقی چهارراه مخبرالدوله43
610.9265,000,000فاطمی قبل از تقاطع ولی عصر(عج)غرب به شرق نبش کوچه غزالی44
111265,000,000کارگر جنوبی نرسيده به چهاراه لشكر جنب درب ورودی پارکينگ هایپر استار صبا45
610.9265,000,000ميدان فردوسی ضلع شمال شرقی46
410.9265,000,000تهرانپارس ميدان الغدیر ضلع شرقی47
1110.9265,000,000تقاطع مولوی و وحدت اسالمی ضلع جنوب شرقی سازه اول48
1610.9265,000,000پایين تر از ميدان شوش ابتدای فدایيان اسالم ضلع غربی49


