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 فیرد 
 

 نام معبر
 

تناژ  آدرس کوچه

 آسفالت

خ یتار

 شیف

 

 نده کوچهینما

  3/6/95 5/198 (190مدرسه عترت)جوب یروبرو 4گلستان یانتها 1

کوچه  یرستان ش باکریروبرو دب چمران 2

 یعسگر

6/16 3/6/95  

  6/6/95 1/129 (یقوس90م )یونال قدیپشت ناس سعادتکیام شمالیخ 3

  12/7/95 2/38 (73ی)قوسیبن بست معصوم خ ش جالل پور 4

  26/7/95 1/45 (50ی)قوسید کامرانیشه چمران 5

  12/10/95 5/43 (128 یدان)قوسیجنب ساالر شه یسرچشمه جنوب 6

 ی) قوسیپشت مخابرات ک ش عسگر یچهارراه آزاد 7

125) 

2/47 28/11/95  

  9/12/95 2/77 وو(یکان 125)یکوچه ش جمهر ابیسراس 8

  28/12/95 2/85 کوچه دوم یشهرک ش رجائ 9

و )تک یس، کانیان کوچه پردیفرهنگ سیکوچه پرد 10

 جدول(

3/45 27/03/96  

ار)دو طرف( یابان شهریدر امتدادخ ید بهشتیشهرک شه 11

 متر143

  10/04/96 دو طرف

 یرخانیمکوچهپادگاندربیروبرو خ ارتش 12

  45یقوس

2/30 10/04/96  

-آزادگانپارکیروبرو ارشادابان یخ 13

 متر(38ی)قوس2بهنام

20 17/04/96  

 یدست راست بن بست دوم )قوس ابان حاج مرادیخ 14

 متر(67

1/36 18/04/96  

و یکان169و137 یک)قوسین یام یساحل یکمربند 15

 ده(یخواب

7/247 21/04/96  

  21/04/96 43 متر(58ی)قوس6ن یرام  یساحل یکمربند 16

 یرامعلین صبا بایجنب پمپ بنز یریشمشابان یخ 17

 یعبدالله

8/19 22/04/96  

  24/04/96 4/59 (یفرماندار ی)اراض 3صبا یمسکون یکو یشهرک ش بهشت 18

 نیام یانتها یکمربند 19
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  25/04/96 7/62 (80ی)قوسیشهردار ینهایزم

ده یوو دوطرف خوابین )کانیکوچه فلسط ابان ارتشیخ 20

80) 

4/70 25/04/96  

  26/04/96 5/286 (346 ی)قوس 3نیام یکمربند 21

  27/04/96 65/12 (25ی)قوسیرضا شاهید علیکوچه شه یداکرمیشه 22

  28/04/96 75/35 (65 یکوچه اتحاد )قوس شهرک اسالم آباد 23

 4ن یرام یکوچه هشت متر یساحل یکمربند 24

 (130ی)قوس

107 31/04/96  
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  03/05/96 144 (170 ی)قوس 3ن یمرا یساحل یکمربند 25

  03/0/96 25.7 در بابایکوچه ح ید بهشتیشهرک شه 26

  04/05/96 190 (156 ی)قوس یمورید تیکوچه شه یام جنوبیخ 27

  07/05/96 55 الله یکوچه کو ید مدنیشهرک شه 28

ته امداد یبغل کم یمنازل سازمان یچا یقور 29

 (47وی)کان

37 10/05/96  

  10/05/96 8/30 ک کوچه پنجمیار یشهر شهیاند 30

  14/05/96 5/70 (52یشه )قوسیکوچه اند یشهرک مدن 31

  14/05/96 4/59 (90کطرفه یو ی)کان 4 یکوچه فردوس شه یشهرک اند 32

  16/05/96 4/15 2یفردوس یفردوس یمتر12 یجنوب یخانممحمد 33

  16/05/96 - (متر50ستادهیه )دو طرف ایمهد یکو عصریشهرک ول 34

-کوچهییرزایمدیشهکوچه ید بهشتیابان شهیخ 35

 (164یاطلس)قوس

8/80 18/05/96  

  21/05/96 77 (100 ی)قوس یکوچه آزاد شهرک اسالم آباد 36

  21/05/96 96/212 (242ی)قوسید جلوداریکوچه شه یشهرک مدن 37

 ی(کروک140 ی)قوس یکوچه جمهور ییشهرک رجا 38

 ندارد

153 25/05/96  

  29/05/96 25/41 متر( 30 یکوچه استقالل )قوس شهرک اسالم آباد 39

  30/05/96 156 (165یک )قوسین یرام یساحل یکمربند 40

  31/05/96 5/22 کوچه اول یساحل یکو 41

  02/06/96 260 کوچه آخر بنفشه  یکو 42

ابان یکوچه دوم جنب خ وریشهر17 43

 (30یعمار)قوس
- 05/06/96  

  06/06/96 4/20 (29 ی)قوس 1بهنام یآزادگان جنوب 44

  08/06/96 28/57 (93 یکوچه ممتاز )قوس ید مدنیشهرک شه 45

  11/06/96 8/22 (47ی)قوس یلیبن بست وک یام جنوبیخ 46

پرستار و خ ابانیخ 47

 جهاد

حد فاصل پرستار و جهاد روشن

 (115ی)قوس

8/147 19/06/96  

ام یخیاعتصام نیپروخ  شهیشهرک اند 48

 (60دهیوخوابی)کان7

  23/06/96 ندارد

  27/06/96 122 (115 ید کارگر )قوسیکوچه شه نییچهارراه پا 49

  28/06/96 6/94 (145 یار)قوسیکوچه شهر ابیسرآس 50

  10/07/96 72/82 (160یده )قوسیحاج مراد کوچه اورک ابان امام ره(یخ 51

  10/07/96 6/85 (70ک طرفه یپرستو )جدول کوچه  ابان پرستاریخ 52

  27/07/96 53/79 (85ین )قوسیکوچه به آفر ابیسرآس 53

 یابوذر هشت متر یمتر 12 وریشهر 17 54

 (20ی)قوس2و1

6/17 06/08/96  
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  08/08/96 4/31 تونیز ینیریجنب ش یرمرادیکوچه پ و ارشاد ید اکرمیشه 55

  20/08/96 119 (45ی( )قوسیچمکوچه ثبت اسناد)سر یابان همتیخ 56

 بانکپشتبرقابانیخ 57

 انصار

و دوطرف ی)کانیخ االسالمیشکوچه

 (158دهیخواب
6/95 22/08/96  

  21/09/96 102 (123ی)قوس 2ن یرام یساحل یکمربند 58

  28/09/96 44/121 (140 یکوچه پاستور )قوس شهرک اسالم آباد 59

  06/10/96 78/21 (30یکوچه افسر )قوس مینال قدیترم 60

  12/10/96 48/238 (280یکوچه گلستان )قوس ید مطهریابان شهیخ 61

  30/10/96 82/28 (50یکوچه بهرورز )قوس یمید رحیابان شهیخ 62

  07/11/96 7/83 (85یکوچه هشتم )قوس یآزادگان جنوب 63

  09/11/96 12/76 (70ی)قوسید مهریشه ید بهشتیشهرک شه 64

  09/11/96 95 (105وی)کان6امیخ ین اعتصامیپرو شهیاندشهرک  65

 یآموزشگاه هدف جنب لوازم قناد یروبرو ید بهشتیشه 66

 صدف
9/9 09/11/96  

  16/12/96 1/122 (150 ی)قوس 6 یسعد شهیشهرک اند 67

  24/12/96 6/93 (110 ی)قوس ید اصغریکوچه شه ید بهشتیشهرک شه 68

  27/12/96 28/137 (180ی)قوسیرکوچه ش منصو یشهرک مدن 69

  16/1/97 یقوس (35 ی)قوسیساحل یجنب کو تیجاده ترانز 70

  26/1/97 8/34 یسارا یتزا فروشیکوچه گلسار جنب پ یشمال یخانمحمد 71

  ش حفاریف 84/12  یقیبن بست توف یدان آزادیم 72

  1/2/97 1/26 (53یتون)قوسیپشت ز یکوچه فائق یچهارراه آزاد 73

  5/2/97 7/15 (35یما)قوسیکوچه س یابان سرچمیخ 74

  10/2/97 7/127 لوله آب یست متریب یانتها یشهرک رجائ 75

  10/2/97 7/29 (42ین)قوسیبن بست فرورد خ بعثت 76

  10/2/97 30 2( طلوع 45یکوچه الله)قوس یشهرک مدن 77

  2/97//11 7/87 (105 یاول)قوس یهشت متر ابان کشاورزان یخ 78

  22/2/97 85 (90 یکوچه بوستان)قوس یشهرک ش رجائ 79

  24/2/97 3/71 (90ین)قوسیدیپشت کوچه آ ارثیابان فجر کوچه ایخ 80

  24/2/97 3/201 (239یکوچه جنب مدرسه ثارا...)قوس یابان فرمانداریخ 81

  5/3/97 2/112 (110ی)قوس2کوچه انقالب  یشهرک ش رجائ 82

  7/3/97 1/20 (42یئت رزمندگان)قوسیبن بست روبرو ه یتد همیشه 83

  17/3/97 65 1 یمولو شه خ بهاریاند 84

  17/3/97 7/54 کوچه افسون ابیخ سراس 85

  19/3/97 یقوس (38 ی)قوسیبن بست مرتضو یخ بانک مل 86

  28/3/97 2/107 امیخ یده متر شهیشهرک اند 87

  3/4/97 66 (75یوسکوچه چهارم)ق ید رجائیشهرک شه 88
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باالتر از مدرسه قدس  یکوچه سرچم  ید مطهریشه 89

 (86ی)قوسسابق
9/42 2/4/97  

  14/4/97 208 خ بازار کوچه دوم آزادگان عصریشهرک ول 90

  24/4/97 3/78 یران خودرو ملکیروبرو ا تیجاده ترانز 91

  26/4/97 7/41 (53یالد)قوسیکوچه م شهرک اسالم آباد 92

  30/4/97 154 (147ی)قوسیمیکر یکوچه ش عباسعل شهرک اسالم آباد 93

  3/5/97 3/38 (75 ی)قوسیبن بست پزشک ابیسراس 94

  6/5/97 یقوس (80 یکوچه مژده)قوس یشهرک بهشت 95

  14/5/97 یقوس 2ارغوان-کوچه دوم گلسرخ ابان موعودیخ 96

  10/5/97 یقوس (130 یکوچه مهد)قوس یشهرک مدن 97

  24/5/97 2/11 (25 یم برزگر)قوسیجنب کشتارگاه قد ید بهشتیشه 98

  28/5/97 5/46 (80ی)قوسیکوچه مسجد دان نمازیم 99

  28/5/97 8/85 (94یجنب دانشگاه آزاد کوچه صفا)قوس تیجاده ترانز 100

  3/6/97 6/23 (33 یکوچه دهم )قوس عصریول یمتر 12 101

  3/6/97 272 (315ی)قوس 1کوچه بهار  یشهردار یکو 102

  3/6/97 5/79 (127 ید )قوسیبن بست مروار ابان ارشادیخ 103

  6/6/97 3/54 (ی( )آزادگان جنوب65کوچه ششم) عصر یول یمتر 12 104

  6/6/97 یقوس (یقوس 70کوچه وحدت) خ چمران 105

  10/6/97 12/87 ام هفتیخ شه یشهرک اند 106

  10/6/97 یقوس (65ی)قوسیند سلمایشه دان معلمیم 107

  13/6/97 یقوس (51یبن بست کوچه شانزدهم)قوس یآزادگان جنوب 108

لوله  یمتر2خ  یانتها 109

 آب

  17/6/97 8/57 (30ین کوچه انقالب و سلمان)قوسیماب

  17/6/97 45/10 (35ی)قوسیکوچه آذر سرانجام)دره خرمن( 110

  18/6/97 2/46 (42 ی)قوس ان کوچه پنجمیفرهنگ عصریول یمتر 12 111

  18/6/97 83 (110 یجنب بانک انصار تا کتابخانه)قوس یمید رحیابان شهیخ 112

  20/6/97 یقوس (110ی)قوس 5و  4ن ین رامیماب CNGجنب  یکمربند 113

  2/7/92 117 (140 ی)قوسیکوچه منتظران المهد یابان اکرمیخ 114

  2/7/97 یقوس (30 یکوچه سهند)قوس انیفرهنگ یانتها 115

  4/7/97 یقوس (20ین)قوسیاسمیکوچه  – یکوچه درخت تیجاده ترانز 116

  7/7/97 4/172 4 یکوچه مولو شه خ بهاریاند 117

باالتر از چهارراه بن بست  خ امام 118

 (70یان)قوسیوفائ

8/30 8/7/97  

نتر از مسجد صاحب یک فرانک پائ ام نوریخ پ 119

 80الزمان

  14/7/97 یقوس

  16/7/97 2/57 (70 یگلو)قوسیک دده ب ریهفت ت 120
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  21/7/97 5/93 (90 یکوچه اول دوستان)قوس ید اکرمیشه 121

بن بست دوم از سمت  مصدق 122

 (51یمخابرات)قوس

45 21/7/97  

  30/7/97 8/2 رانیمه ایبن بست جنب ب یخ االسالمیخ ش 123

  30/7/97 1/50 (60 ی)قوس 1شفق  یشهردار یکو 124

  30/7/97 8/41 (47وو دو طرف یکوچه پرستو)کان ید بهشتیشهرک شه 125

  5/8/97 یقوس (181یهاشم)قوس یکوچه قمر بن ید اکرمیشه 126

  9/8/97 5/110 (119 ی)قوس یت اله نوریب شهرک اسالم آباد 127

  26/8/97 72 (82وو ی)کانیکوچه باباخان یمعلم جنوب 128

اکبر ک  یجنب مسجد حاج عل  یبهشتد یشه 129

 (50ی)قوسیریکب
3/34 15/10/97  

 1ام یکوچه خ یانتها ین اعتصامیپرو شهیشهرک اند 130

 (23ی)قوس
  15/10/97 یقوس

  2/11/97 3/146 (175 یکوچه استقالل)قوس یحرفه ا یابان فنیخ 131

  31/06/98 42/79 (95یکوچه فردوس )قوس یید رجایشهرک شه 132

  04/07/98 40 (60 ی) قوس2شفق  یشهردار یکو 133

  07/07/98 62/48 (65یکوچه نهضت )قوس ید مدنیشهرک شه 134

  08/07/98 4/70 (5/26)تک جدول  1ام یخ شهیشهرک اند 135

  10/07/98 ندارد (50ی)قوس3نیکوچه رام یانتها  یساحل یکمربند 136

  2/08/98 74/146 (165ید )قوسیکوچه نو ید اکرمیشه 137

  4/08/98 6/39 (45یکوچه مهر )قوس یحرفه ا یابان فنیخ 138

  6/08/98 62/15 (20 یکوچه الله بن بست اول )قوس ید مدنیشهرک شه 139

  9/8/98 ندارد (37 ی)قوس یمیکوچه کر شهرک اسالم آباد 140

جنب مسجد حاج سرچشمه  141

 اکبر یعل
  11/8/98 825/11 (35 ی) قوسیریبن بست کب

 ی)قوس یاسد ینت سازیکاب یروبرو خ حاج مراد 142

17) 

28/5 20/8/98  

م کوچه قره آغاج یکشتارگاه قد یساحل یکمربند 143

 (107ی)قوس

58/63 26/08/98  

  04/09/98 2/145  7امیخ شهیشهرک اند 144

 ی)قوسیاحمد ید جوادیکوچه شه ید مطهریابان شهیخ 145

125) 

88/77 06/09/98  

  06/09/98 8/246 ک ی یفردوس شهیشهرک اند 146

  12/09/98 253 (285 ی)قوس ید اکرمیکوچه شه ید اکرمیابان شهیخ 147

  23/09/98 66/99 (150 یکوچه تابان )قوس یشهرک مدن 148

شرکت نفت  یروبرو ابان امام )ره(یخ 149

 (30ینوربخش)قوس

58/19 30/09/98  

  03/10/98 8/129 (130 ی)قوس 4 یسعد شهیشهرک اند 150
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  11/10/98 072/17 (42 ین )قوسیبن بست آذ شهرک اسالم آباد 151

  22/10/98 84/125 (135ک طرفه ی)ید محمدیکوچه شه یام شمالیخ 152

  02/11/98 82/72 ید صفریکوچه شه دره خرمن 153

  08/11/98 3/100 (120 ی)قوس 2مدرس  یانتها ید مدنیشهرک شه 154

حرفه  یابان فنیآخر خ 155

 یا

  10/11/98 13/185 (210ی)قوس 1ارغوان 

  17/11/98 32/67 بن بست صداقت یام شمالیخ 156

  27/11/98 7/299 (107 یاس )قوسیو کوچه  2مدرس  یشهرک مدن 157

  14/12/98 01/98 (123 یکوچه مهد )قوس یشهرک مدن 158

  21/12/98 8/118 دوم یهشت متر خ ارشاد 159

ک صاحب 3گلستان یانتها عصریشهرک ول 160

 (80یالزمان)قوس

5/49 26/12/98  

  26/12/98 26/95 (85یکوچه روشن )قوس ابان فجریخ 161

  27/12/98 4/81 دهیکوچه فهم ید بهشتیشهرک شه 162

  28/12/98 3/14 کوچه گلسار  ابان شاهدیخ 163

  24/01/99 11/148 م و گلهاایکوچه پ یید رجایشهرک شه 164

  3/609𝑚2 07/02/99 (117 ی)قوسیادید بنیکوچه شه ابان کشاورزانیخ 165

و دوطرف یو کان 140ی)قوسب یکوچه دستغ شهرک امام )ره( 166

155) 

1776𝑚2 21/02/99  

پشت مدرسه  ینید عابدیکوچه شه خ دره خرمن 167

 (90 یور)قوسیشهر17

4/66 03/03/99  

خ مصدق کوچه سوم دست  یم شمالایخ 168

 (56یراست)قوس

10/406𝑚2 11/03/99  

  𝑚2591 22/03/99 کوچه آرش ید مدنیشهرک شه 169

کوچه عرفان )جوب دوطرف  عصریشهرک ول 170

 (175ستادهیا

  24/03/99 ندارد

  𝑚210/302 22/03/99 (53 یکوچه عدالت )قوس یانجید میشه 171

  𝑚2800 01/04/99  ین اعتصامیم پروکوچه دو شهیشهرک اند 172

کوچه توان  ید قدوسیک شه شهرک امام  173

 (125ی)قوس

𝑚2988 02/04/99  

  𝑚270/212 04/04/99 ییکوچه شوال دان نمازیباالتر از م 174

 یابان کمربندیخ 175

 یساحل

  𝑚226/187 04/04/99 (5/33 یپشت مدرسه ابوذر)قوس

  𝑚2 110 08/04/99 (35ی)قوس یحد صبیشه یسرچشمه جنوب 176

  𝑚21102 08/04/99 (140 یکوچه بهار )قوس شهرک امام 177

  𝑚21742 10/04/99 (260دهی)دوطرف خوابیکوچه جلودار عصریشهرک ول یانتها 178

  𝑚2 1500 12/04/99 (5/187 یک بهار سوم )قوس ید اکرمیخ شه 179
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  𝑚2 640 17/04/99 (70یوس)ق 3و 1ن ین رامیماب یساحل یکمربند 180

،بن ی،نورید صفریکوچه شه دره خرمن 181

 (305یبست)قوس

𝑚2 75/2180 17/04/99  

  𝑚2 58/3716 22/04/99 (70/324 ی)قوس 2کوچه بهار  ید اکرمیخ شه 182

  𝑚2 738 26/04/99 گلستان پنجم عصر )عج(یشهرک ول 183

  28/04/99 5/123 (135 یکوچه هشتم )قوس ید اکرمیابان شهیخ 184

و دوطرف یچوب بران )کان یکو تیجاده ترانز 185

 (400دهیخواب

𝑚2 3780 29/04/99  

  𝑚2 327 04/5/99 (50/54یرت)قوسیکوچه بص اءیخ خاتم االنب 186

 𝑚2 1032 (118 ی)قوس 5ن یرام یساحل یکو 187

 
11/05/99  

  m 55/181 11/05/99 (28 یکوچه کارگر بن بست عارف)قوس یانجید میشه 188

  𝑚2 8/904 11/05/99 (116 یکوچه نهم )قوس یآزادگان جنوب 189

  𝑚2 564 14/05/99 ید محمدیه کوچه شهیفراه یمید رحیشه تیجاده ترانز 190

  𝑚2 600 15/05/99 2خ موعود ارغوان  یشهرک مدن 191

  𝑚2 1836 15/05/99 اریکوچه شهر یشهرک بهشت 192

  𝑚2 1195 15/05/99 کوچه مژده یرک بهشتشه 193

  𝑚2 242 19/05/99 (68 ینو)قوسیکوچه م عصریشهرک ول یانتها 194

  𝑚2 920 21/05/99  5و  4نیرام ین انتهایماب یساحل یکمربند 195

  𝑚2 730 22/05/99 (73یک )قوسیکوچه طلوع  یشهرک مدن 196

  22/05/99 ندارد (98ک طرفهیو ی)کان 2و 1ار ین شهریماب شهیشهرک اند 197

د یحاج مراد خ شه 198

 یموسو

  𝑚2516.5 17/06/99 (68یبهشت )قوسیکوچه ارد

  𝑚2 872 23/06/99 (106 ی)قوس ید شاکریشه ید مدنیشهرک شه 199

  29/06/99 627.2 (116و ی)کان 3 ین اعتصامیپرو شهیشهرک اند 200

  31/06/99 357.5 2 ین اعتصامیپرو شهیشهرک اند 201

  01/07/99 451.36 کوچه شانزدهم جنب مجتمع گلستان شهیشهرک اند 202

  07/07/99 ندارد (190 یکوچه برادران )قوس یچا یقور 203

  24/07/99 1212،70 کوچه اول  2ار یشهر شهیشهرک اند 204

  27/07/99 750 (62 ین)قوسیریکوچه ش ید بهشتیشهرک شه 205

  27/07/99 417  2یفردوس شهیشهرک اند 206

  29/07/99 1605 (303 یگلستان سوم) قوس یانتها عصریشهرک ول 207

 یور بن بست)قوسیشهر 17جنب دبستان  دره خرمن 208

46) 

252 10/08/99  

  12/08/99 247 ید جعفریپشت سالن شه ابان فجریخ 209

  18/08/99 1363.8 (163 ید ) قوسیکوچه ام نییتازه کند پا 210

  03/09/99 55.50 بن بست اول یخ سازیپشت  مادر-دان نمازیم 211
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ک طرف یو یجنب اداره گاز )کان عصریشهرک ول 212

 (209دهیخواب

836.4 04/09/99  

  17/09/99 768 خ دوم دست راست ین اعتصامیپرو شهیشهرک اند 213

  10/12/99 1536 (190ده یکوچه اعتماد )دوطرف خواب ابان امام )ره(یخ 214

  28/12/99 720 (95یکوچه چهارم کوچه فالح )قوس یآزادگان جنوب 215

  07/02/00 384 کوچه هفتم 2ار یخ شهر شهیشهرک اند 216

  25/02/00 205 (190ی)قوسیرمرادیکوچه پ یان جنوبیفرهنگ 217


