
516,500شهید بندر(آزادگان)ابتدای خ سلمان فارسی 1

312,500عامری(آزادگان)ابتدای خ سلمان فارسی 2

7.516,500زیتون کارمندی(آزادگان)ابتدای خ سلمان فارسی 3

9.223,000(3انتهای فاز )کوی ملت (آزادگان)ابتدای خ سلمان فارسی 4

816,500(دانشگاه آزاد)فرهنگ شهر بلوار ساحلی5

7.516,500بوستان- کوی سعدیبلوار ساحلی6

9.218,500شهرک دانشگاهبلوار ساحلی7

1324,000بیمارستان بقاییبلوار ساحلی8

1023,000کوی مجاهدبلوار ساحلی9

919,000شهرک برقبلوار ساحلی10

11023,000 پردیسبلوار ساحلی11

1224,000(فلکه بهزسیتی)2پردیس بلوار ساحلی12

818,500(گلستان)مجموعه مسکونی بلوار ساحلی13

8.218,500بهارستانبلوار ساحلی14

1124,000کوی معین زادهبلوار ساحلی15

1224,000 و کوی پیام1کوی کریشان بلوار ساحلی16

6.712,500گلستانبلوار ساحلی17

514,000قلعه چنانپیچ خزامی18

514,000کوت سید صالحپیچ خزامی19

712,500(حصیر آباد)کوی ابوذر چهار راه امام20

712,500منبع آبچهار راه امام21

916,500چهار صد دستگاهچهار راه امام22

7.512,500زیتون کارگریچهار راه امام23

411,000(یوسفی)کوی فاطمیه چهار راه امام24

411,000بهشت آبادچهار راه سلمان فارسی25

12.324,000پیچ خزامی  استیشنچهار راه سلمان فارسی26
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1118,500کوت عبداهللچهار راه سلمان فارسی27

10.516,500کانتکسچهار راه سلمان فارسی28

5.511,000(آخر آسفالت)کوی جمهوری چهار راه سلمان فارسی29

7.516,500 پاداد شهر2فاز چهار راه سلمان فارسی30

612,500 پاداد شهر1فاز چهار راه سلمان فارسی31

8.216,500کوی باهنرچهار راه سلمان فارسی32

9.216,500کوی سپیدارچهار راه سلمان فارسی33

10.218,500نبوت- کوی رسالت چهار راه سلمان فارسی34

4.812,500میدان شهید بندرچهار راه سلمان فارسی35

9.223,000(3انتهای فاز  )کوی ملتچهار راه سلمان فارسی36

7.116,500سه راهی فرودگاهچهار راه سلمان فارسی37

411,000زیبا شهرچهار راه سلمان فارسی38

37,500دروازه عامریچهار راه سلمان فارسی39

7.518,500زیتون کارمندیچهار راه سلمان فارسی40

5.516,500کیانپارسچهار راه سلمان فارسی41

6.816,500کیان آبادچهار راه سلمان فارسی42

3.510,000فلکه جواد االئمهچهار راه سلمان فارسی 43

17,500فلکه ساعتچهار راه سلمان فارسی 44

616,500کیانچهار راه سلمان فارسی 45

7.816,500کوی رمضانچهار راه سلمان فارسی 46

716,500صد دستگاهچهار راه سلمان فارسی 47

1224,000ترمینال شرق-سه راهی تپهچهار راه سلمان فارسی 48

716,500کوی مهدیسچهارراه سلمان فارسی49

6.516,500انتهای بنی هاشمخیابان سلمان فارسی50

7.518,500(سه راه خرمشهر)سه راهی سوسنگرد خیابان سلمان فارسی51

5.512,500کوی انقالب شمالیخیابان سلمان فارسی52

5.512,500(لشکر)شهر سالم خیابان سلمان فارسی53

7.516,500کوی علویخیابان سلمان فارسی54



616,500کوی ولیعصرخیابان سلمان فارسی55

7.916,500مالشیهسه راهی سوسنگرد56

512,500شهرک اهوازسه راهی سوسنگرد57

4.511,000عین دوسه راهی سوسنگرد58

5.512,500پلیس راه اندیمشکسه راهی سوسنگرد59

311,000کوی علویسه راهی سوسنگرد60

5.512,500بوستان-کوی سعدی فلکه ساعت61

6.516,500گلستانفلکه ساعت62

716,500(دانشگاه آزاد)فرهنگ شهر فلکه ساعت63

8.518,500شهرک برقفلکه ساعت64

8.218,500شهرک دانشگاهفلکه ساعت65

817,500بهارستانفلکه ساعت66

918,500کوی مجاهدفلکه ساعت67

1224,000بیمارستان بقاییفلکه ساعت68

512,500کیان پارسفلکه ساعت69

918,500میدان شهید بندرفلکه ساعت70

616,500 کیان آبادفلکه ساعت71

37,500 خرداد15کوی فلکه ساعت72

19.518,500 پردیسفلکه ساعت73

21123,000پردیسفلکه ساعت74

1023,000کوی معین زادهفلکه ساعت75

618,500(سه راه خرمشهر)سه راهی سوسنگرد فلکه ساعت76

718,500مجموعه مسکونی گلستانفلکه ساعت77

1018,500زردشتفلکه ساعت78

92311,000ورودی منازل لشکرفلکه ساعت79

1223,000ورودی منازل سپاه کیانهشرفلکه ساعت80

1323,000ورودی منازل بسیج کیانشهرفلکه ساعت81

37,500پل لشکر خرداد15میدان 82



616,500کیانپارس خرداد15میدان 83

411,000(سه راه خرمشهر)سه راهی سوسنگرد  خرداد15میدان 84

5.512,500کوی علوی خرداد15میدان 85

616,500 کیان آبادمیدان شهداء86

5.512,500کیانپارسمیدان شهداء87

37,500عامریمیدان شهداء88

1023,000(3انتهای فاز )کوی ملت میدان شهداء89

7.516,500زیتون کارمندیمیدان شهداء90

918,500زردشتمیدان شهداء91

92412,500ورودی منازل لشکرمیدان شهداء92

1124,000ورودی منازل سپاه کیانهشرمیدان شهداء93

1124,000ورودی منازل بسیج کیانشهرمیدان شهداء94

818,500(کوی جمهوری)آخر اسفالت میدان شهید بندر95

2.510,000زیتون کارمندیمیدان شهید بندر96

612,500زرگانمیدان شهید بندر97

5.511,000داخل فرودگاهمیدان شهید بندر98

716,500(سه راه باهنر)سه راهی سپیدار میدان شهید بندر99

412,500(حصیر آباد)کوی ابوذر میدان شهید بندر100

311,000زیتون کارگریمیدان شهید بندر101

1424,000(سه راهی سوسنگرد)سه راه خرمشهر میدان شهید بندر102

716,500کیان آبادمیدان شهید بندر103

512,500کیانپارسمیدان شهید بندر104

411,000کوی جواهریمیدان شهید بندر105

17,500کوی نیرومیدان شهید بندر106

4.212,500(3انتهای فاز  )کوی ملتمیدان شهید بندر107

311,000شهرک نفتمیدان شهید بندر108

512,500کوی نفتمیدان شهید بندر109

716,500زردشتمیدان شهید بندر110



918,500کیانشهرمیدان شهید بندر111

2.511,000بهزاد شهرمیدان شهید بندر112

412,500ترمینال شرق-سه راهی تپهمیدان شهید بندر113

5.514,500کوی فرهنگیانمیدان شهید بندر114

1018,500صنایع فوالدمیدان شهید بندر115

616,500کوی آغاجاریمیدان شهید بندر116

1224,000دانشگاه آزادمیدان شهید بندر117

6.516,500فلکه شهدامیدان شهید بندر118

1020,000پلیس راه اندیمشکمیدان شهید بندر119

412,500چهارصد دستگاهمیدان شهید بندر120
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