
 (79-79)بازگشایی معابر اداره ارزیابی شهرداری منطقه سه

تعداد امالک  تعداد امالک عرض خیابان طول خیابان نام خیابان

 توافق شده

تاریخ افتتاح  هزینه اجرای مسیر هزینه تملک

 پروژه

 8333 ریال 555/555/575/87 ریال 055/717/101/1 33 33 هتر 81 هتر 737 اسالم آتاد

 8330 ریال 075/074/877/80 ریال 635/475/417/1 71 71 هتر 85 هتر 456 شیرسَم

 8333 ریال 555/555/755/6 ریال 305/543/404/73 85 85 هتر 81 هتر 446 دخاًیات

 8337 ریال 555/555/737/6 ریال 555/677/763/75 81 81 هتر 84 هتر 357 75قذس

 8330 ریال 555/555/655/0 ریال 455/730/607/7 81 81 هتر 87 هتر 074 38هلت

 8334 ریال 555/555/155/84 ریال 645/773/737/0 60 60 هتر 81 هتر 430 هحلِ شویلیْا

 8330 ریال 555/555/015/3 ریال 535/605/100/1 37 37 هتر 87 هتر 738 81فرٍغ

 8337 ریال 555/555/765/0 ریال 555/755/470/43 30 30 هتر 71 هتر 303 پذراى آسواًی

ریال 705/717/446/3 67 67 هتر 86 هتر 655 شْیذ اکثری  8333 ریال 555/555/615/88 

 8333 ریال 555/555/505/6 ریال 555/655/311/83 88 88 هتر 71 هتر 777 سیذ قطة

 8333 ریال 555/555/355/7 ریال 145/780/706/3 76 76 هتر 70 هتر 745 83پًَِ 

 



 (97-79یک )بازگشایی معابر اداره ارزیابی شهرداری منطقه 

 نام خیابان
طول  محل اجرا

 خیابان

عرض 

 خیابان

تعداد امالک 

 توافق شده
 هزینه تملک

مساحت 

 تملک

تاریخ افتتاح 

 پروژه
 13-35 345555   هتر 60 کیلَهتر 1 از چْچکَرتا اسکلِ شْیذرجائی هتری شْیذ رجائی 60احذاث تسرگراُ 

 35-38 71665   هتر 60 هتر 437 چْارراُ ًخل ًاخذا تا تلَارسَم خرداد هتری ًخل ًاخذا 60احذاث خیاتاى 

 35-38 6155   هتر 76 هتر 755 هحلِ ًخل ًاخذا احذاث خَر سٌگ کي

حذفاصل رسالت شوالی تا 83خیاتاى فرٍزاى  شوالی ترسال 83هتری فرٍزاى  75احذاث خیاتاى 

 آزادخیاتاى داًشگاُ 

 35-38 88615   هتر 75 هتر 076

 38-37 68455   هتر 37 هتر 8355 ضلع جٌَب داًشگاُ اهیرکثیر تا خَرشیالت تعریض تلَار غذیر

حذفاصل تلَار اهام خویٌی تا تلَار پردیس  هتری شیالت  35احذاث خیاتاى 

 )طلَع(

 38-37 71055   هتر 35 هتر 305

حذفاصل کالًتری شْرک تَحیذ تا تلَار اهام  هتری شْرک تَحیذ 35احذاث خیاتاى 

 حسیي)ع(

 37-33 7755 ریال 555/334/343/88 65 هتر 35 هتر 765

 3 هتر 84 هتر 645 حذفاصل آزادشْرتا چْارراُ خاًِ ًاى  هتری جْادگراى)ضلع شرق(  84احذاث خیاتاى 

 ریال 555/555/455/86

7345 36-33 

حذفاصل تلَار اهام حسیي)ع( تا چْارراُ  هتری جْادگراى  84احذاث خیاتاى 

 خاًِ ًاى 

 33-36 3165 6 هتر 84 هتر765

)ضلع 6حذفاصل تلَارترهیٌال تا کَچِ اهاهت هتری اهاهت 84احذاث خیاتاى 

 شوال ترهیٌال هسافرتری(

 33-36 3165 ریال 555/155/804/8 6 هتر 84 هتر 765

 33-36 83455 ریال 555/653/305/74 38 هتر 84 هتر 105 سَم خرداد تا تلَار صذف حذفاصل تلَار هتری ًخل ًاخذا 84احذاث خیاتاى 

 36-30  ریال 555/737/365/86 64 - -  طرح ساهاًذّی کَچِ شْیذ الِ یار دّقاًی 

 36-30 84055 ریال 555/555/555/3 3 35 005 حذفاصل تلَار غذیر تا تلَار اهام خویٌی تعریض خیاتاى سوذٍ 

حذفاصل چْارراُ پردیس تا خَر  هتری پردیس 35خیاتاى 

 شیالت)ًایثٌذشوالی(

 36-34 6055 ریال 555/818/075/63 73 35 8055

 34 6755 ریال 555/085/365/0 3 86 355 حذفاصل خیاتاى ٍرزشگاُ تختی تا داهائی هتری داهائی 86خیاتاى 

هتری 60حذفاصل تلَار سَم خرداد تا خیاتاى  هتری طالتٌذ 81خیاتاى 

 ًخل ًاخذا

 37 87455 ریال 075/747/708/85 63 81 755

 

 



 (79-76بازگشایی معابر اداره ارزیابی شهرداری منطقه دو)

 عرض خیابان طول خیابان نام خیابان
تعداد 

 امالک
 تاریخ افتتاح پروژه هزینه تملک مساحت تملک

 33 ریال 555/555/555/73 7136 71 75 675 آیت الِ غفاری جٌَتی

 36 ریال 555/155/378/84 6800 77 35 365 73آزادگاى

 30 ریال 555/830/771/78 3147 70 75 778 آیت الِ غفاری شوالی

 33 ریال 555/070/614/80 3380 76 81 655 پشت تٌذ

 33 ریال 555/015/666/87 8314 77 86 355 فرٍدگاُ قذین

 33 ریال 555/845/316/8 3345 4 87 865 کازرًٍی تِ خراساًی

 


