
 «مشهدمیلیون در  100تا  50لیغات محیطی از تعرفه تب»

 021-91090581برای مشاوره رایگان تماس بگیرید : 

 کد سازه ردیف
محدوده 

جغرافیایی 
 سازه

ابعاد  نوع سازه آدرس استقرار سازه
 سازه)متر(

متراژ 
 سازه)متر(

مبلغ تعرفه 
ماهیانه 
 )ریال(

زمان 
 واگذاری

1 AN1 شهرک غرب 
، ۷شهرک غرب، اندیشه

به سمت وکیل آباد و 
 بزرگراه امام علی

پل عابر 
 پیاده

۳*۱۰ ۳۱ 590000000 ۱۴۰۰/۰۵/۰۴  

2 HE1 بزرگراه همت 
بولوار رسالت، جاده 

کارخانه بزرگ سیمان، 
 شرق به غرب

پل عابر 
 پیاده

۳*۱۲ ۳۶ 590000000 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱  

3 HE2 بزرگراه همت 
بولوار رسالت، جاده 

کارخانه بزرگ سیمان، 
 غرب به شرق

پل عابر 
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ 590000000 ۳۶ ۱۲*۳ پیاده  

4 AZ8 
بزرگراه 
 آسیایی

بزرگراه آزادی)آسیایی(، 
مقابل کارخانه خانه 
 سازی، ورود به مشهد

پل عابر 
*۳ پیاده ۳۱/۵  ۹۵ 590000000 ۹۹/۱۲/۲۹  

5 AZ9 
بزرگراه 
 آسیایی

بزرگراه آزادی)آسیایی(، 
مقابل کارخانه خانه 
 سازی، خروج از مشهد

پل عابر 
 پیاده

۳* ۳۱/۵  ۹۵ 590000000 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱  

6 AZ5  بزرگراه
 آسیایی

بزرگراه آزادی)میثاق(، 
بولوار آیت هللا رفسنجانی، 

ابتدای عصمتیه، به 
سمت نمایشگاه بین 

 المللی

پل عابر 
 پیاده

۳*۲۰ ۶۰ 690000000 ۱۴۰۰/۱۰/۳۱  

7 AZ6  بزرگراه
 آسیایی

بزرگراه آزادی)میثاق(، 
بولوار آیت هللا رفسنجانی، 

ابتدای عصمتیه، به 
 سمت بزرگراه آزادی

پل عابر 
 پیاده

۳*۲۰ ۶۰ 690000000 ۹۹/۱۲/۰۵  

8 AZ7  بزرگراه
 آسیایی

بزرگراه آزادی)میثاق(، 
آیت هللا بولوار 
، به سمت ۳۸رفسنجانی

الهیه و نمایشگاه بین 
 المللی

پل عابر 
 پیاده

۲/۶۰ *۲۲ ۵۸ 690000000 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱  



9 CH1  بزرگراه امام
 علی

بزرگراه چراغچی، 
، مسیر غرب ۳۴چراغچی

به شرق، به سمت حرم و 
 فرودگاه

پل عابر 
 پیاده

۳*۱۸ ۵۴ 690000000 ۱۴۰۰/۰۳/۰۵  

10 CH2 
بزرگراه امام 

 علی

بزرگراه چراغچی، 
، مسیر شرق ۳۴چراغچی

به غرب، به سمت 
 نمایشگاه بین المللی

پل عابر 
۹۹/۱۲/۰۵ 690000000 ۵۴ ۱۸*۳ پیاده  

11 CH3  بزرگراه امام
 علی

بزرگراه چراغچی، میدان 
فهمیده، مسیر غرب به 
شرق، به سمت حرم و 

 فرودگاه

پل عابر 
 پیاده

۳*۱۲ ۳۶ 690000000 ۰۱۴۰/۰۱/۳۱  

12 BA1 
بزرگراه امام 

 علی

بزرگراه بابانظر، 
مفتح(، مسیر )۴۵بابانظر

غرب به شرق، به سمت 
 حرم و فرودگاه

پل عابر 
۹۹/۱۲/۰۵ 690000000 ۴۵ ۱۵*۳ پیاده  

13 BA2 
بزرگراه امام 

 علی

بزرگراه بابانظر، 
مفتح(، مسیر )۴۵بابانظر

شرق به غرب، به سمت 
 نمایشگاه بین المللی

پل عابر 
 پیاده

۳*۱۵ ۴۵ 690000000 ۹۹/۱۲/۲۵  

14 CH4  بزرگراه امام
 علی

میدان فهمیده، بولوار 
توس، مقابل پارک بزرگ 
پردیس، مسیر جنوب به 

 شمال

پل عابر 
 پیاده

۳*۱۰ ۳۰ 690000000 ۱۴۰۰/۰۳/۲۱  

 

 الو تبلیغمنبع : 
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