
  

  خيابان هاشمی تهران
 

. خيابان هاشمي شهرت بسياري دارد به همين تهران است 10هاي قديمي منطقه خيابان هاشمي يكي از خيابان
  .تهاي تهران استرين خيابانپرتراكم د. خيابان هاشمي يكي ازگوينمي نيز دليل به آن محله هاشمي

آغاز  30هه دبوده است، رشد و توسعه اين خيابان از خيابان هاشمي تهران در گذشته قسمتي از روستاي جي 
با افزايش  60 و 50شد. اين خيابان به دليل نزديكي به محالت مركزي تهران خيلي سريع رونق يافت و در دهه 

هاي معروف اي كه امروزه يكي از خيابانمهاجرت افراد به سمت تهران، اين خيابان گسترش يافت. به گونه
.رودبشمار ميتهران  10منطقه   

 

 



 علت نام گذاری خيابان هاشمی تهران
 

هاي خيابان هاشمي ك اصلي زميني، مالهاي اهالي اين منطقه، فردي به نام حاج ابراهيم هاشمروايتبر اساس 
نام  هاي مذهبي بسال پيش، خانواده 100ند كه حدود گويچنين برخي از اهالي اين منطقه ميبوده است. هم

خواني براي اهالي روضه اند كه اين خانواده اغلب جلسات قرآني و مجالسمحله زندگي مي كرده هاشمي در اين
اند.به همين دليل نام اين خيابان را هاشمي گذاشته ،ندكردگزار ميمنطقه بر  

در خيابان هاشمی تهران ها مت خانهيق  
 

ه در تعيين كترين عواملي يكي از مهمهاي خيابان هاشمي تهران به عوامل مختلفي بستگي دارد. قيمت خانه
  اين خيابان است.  هايها و آپارتمانخانهاشمي تاثير گذار است، متراژ قيمت خانه و آپارتمان خيابان ه

 دسترسی به خيابان هاشمی تهران
 

از ار بزرگي محدوده بسي خيابان نتهران است. اي 10هاي منطقه نترين خيابايكي از طوالني خيابان هاشمي 
يابان دامپزشكي و از خگردد. خيابان هاشمي از قسمت شمالي به بزرگراه يادگار امام را شامل مي بزرگراه نواب تا

توان به تقاطع هاي خيابان هاشمي ميرين تقاطعت. از مهمشودميمت جنوبي به خيابان امام خميني محدود سق
اره كرد.ت اششون و تقاطع خيابان قصر دحخيابان رودكي، تقاطع جي  

حله شبيري و مخيابان هاشمي در مجاورت محالتي نظير محله دكتر هوشيار، محله سلسبيل، محله استاد معين، 
.محله كارون قرار دارد  

خيابان هاشمی تهرانهای واقع در مغازه  
 

اي، زنجيرههاي ها، فروشگاهماركتها، هايپرهايي همچون داروخانهاين قسمت از مقاله به بررسي مكاندر 
پردازيم.ي واقع در خيابان هاشمي تهران ميهاها و آشپزخانهكترينگ  

های واقع در خيابان هاشمی تهرانداروخانه  

 
  :خيابان هاشمي، بين خيابان كارون و خيابان جيحون، بعد از كوچه يكمداروخانه شبانه روزي دكتر ماليي 

  الدشت، روبروي فروشگاه سيناداروخانه دكتر لعلي: خيابان هاشمي، تقاطع قصر 

 داروخانه سهيال: كارون شمالي، خيابان امام خميني، خيابان جيحون 



 داروخانه مركزي رودكي: خيابان رودكي، ابتداي خيابان هاشمي 

 خيابان هاشمیجی: داروخانه هاشمي نو ، 

 داروخانه شبانه روزی دکتر شکرابی: جی، خيابان هاشمی، بين بيک محمدی و عزآبادی 
 اروخانه سودمند: جی، خيابان هاشمید 
 داروخانه دکتر کاربور: جی، خيابان بين کاشانی و حاج علی اکبر 
  متری جی، جنب مسجد 21داروخانه گياهی: خيابان هاشمی، بعد از 

های واقع در خيابان هاشمیرمارکتسوپرمارکت و هايپ  

 
 سوپر ماركت هاشمي: خيابان هاشمي 

  نواب صفوي، هاشمي، بين عدالت منش و سعادتيسوپرماركت مهدي: بزرگراه 

  يادگار امام، هاشمي، اسد مردي110سوپر : 

 سوپر شانجاني: بزرگراه سعيدي،هاشمي، بين عزتي و قرباني 

 :يادگار امام، كاشاني، هاشمي سوپرماركت درياني 

 سوپرماركت نجاتي: يادگار امام، هاشمي، كشاور رضايي، بين گلچين سوم و طاهري 

 سوپرماركت انصافي: يادگار امام، هاشمي، بختياري 

  های زنجيره ای واقع در خيابان هاشمی تهرانفروشگاه

 
 فروشگاه افق كوروش: بزرگراه نواب صفوي، هاشمي، شانجاني، طباطبايي 

 فروشگاه سينا: بزرگراه نواب صفوي، هاشمي، قصرالدشت، رياحي 

 ين برخورداري و قصرالدشتفروشگاه رفاه: بزرگراه نواب صفوي، هاشمي، ب 

 شيرين عسل: بزرگراه نواب صفوي، هاشمي، بين رودكي و پروين 

 فروشگاه كوروش: بزرگراه سعيدي، هاشمي، بين عزتي و قرباني 

 فروشگاه جانبو: يادگار امام، هاشمي، بين ذين محمدي و عليايي 

 ار و قصرالدشتفروشگاه رفاه شعبه قصرالدشت: بزرگراه نواب صفوي، هاشمي، بين برخورد 

  های واقع در خيابان هاشمیکترينگ و آشپزخانه

 
 تهيه غذاي خانباجي: يادگار امام، هاشمي، كشاورز رضايي، بين گلچين سوم و طاهري 

 آشپزخانه آراميس: امام خميني، كارون، هاشمي 

 تهيه غذاي يارلو: يادگار امام، هاشمي، سحري، شادمان 



  ،قصرالدشت، بين سفري و هاشميكترينگ كلهر: امام خميني  

 

 زندگی در خيابان هاشمی تهران
  

شويد. زيرا اين خيابان به مناطق تهران از شرايط خوبي بهره مند مي 10ن هاشمي منطقه ابا زندگي در خياب
ي در خيابان دعدهاي متفروشگاه هاي مركزي تهران و ميدان انقالب دسترسي دارد.ر ميدانظيمركزي شهر ن

از نظر  و توان گفت اين خيابان از امكانات تجاري خوبي برخوردار استند. به طور كلي ميدار رتهران قراهاشمي 
  امكانات فرهنگي و هنري، اين خيابان در سطح متوسط قرار دارد. 

  پارک های واقع در خيابان هاشمی تهران
  

واقع در خيابان هاشمي تهران  هايترين پاركاز مهم هاي فراواني است،خيابان هاشمي تهران داراي پارك
  توان به بوستان شهدا، بوستان ناظمي، بوستان زنبق و بوستان هفت چنار اشاره كرد.مي

  حمل و نقل عمومی خيابان هاشمی تهران
  

گاه مترو رودكي، نزديك تسايي قرار دارد. دخيابان هاشمي تهران از نظر حمل و نقل در شرايط نسبتا مساع 
  خط عبارتند از: هترو به خيابان هاشمي است. خيابان هاشمي داراي سه خط اتوبوس است، اين سترين ايستگاه م

 21 محله دكتر هوشيار، خيابان هاشمي، نرسيده به :)5متري جي (كد 21 غرب به شرق ايستگاه اتوبوس 
 متري جي

 انتهاي خيابان امام خيابان هاشمي،  10: تهران منطقه )59متري (كد 12 شرق به غرب ايستگاه اتوبوس
 متري هاشمي 12خميني، نبش 

 محله مرتضوي، خيابان هاشمي، بعد از خيابان كارون)73رون (كدكا غرب به شرق ايستگاه اتوبوس : 



 
  ليست مدارس محدوده خيابان هاشمی تهران

 

 دبستان دخترانه، عادي دولتي گل نرگس: خيابان هاشمي، نرسيده به تقاطع جيحون 

 هاي انقالب: خيابان هاشمي، بين خوش و رودكي، كوچه مقدمدخترانه، عادي دولتي شكوفهبستان د 

 دبستان دخترانه، عادي دولتي رضا بركاتي: خيابان هاشمي، بين كارون و قصرالدشت، كوچه جور محمدي 

 دبستان دخترانه، عادي دولتي تقوي: خيابان هاشمي، بعد از ميدان، كوچه شهيد عزآبادي 

 خيابان هاشمي، نرسيده به جيحون، كوچه بشيري3ترانه، تيزهوشان فرزانگان مدرسه دخ : 

 دبستان دخترانه، غير دولتي خاتم االنبيا: خيابان هاشمي، بين رودكي و نواب 

 4پالك  آباديطمه: خيابان هاشمي، كوچه شهيد عزدبستان دخترانه، هيات امنايي حضرت فا 

 بان هاشمي، بعد از ميدان هاشمي، كوچه شهيد عزآباديدبستان پسرانه، عادي دولتي معراج: خيا 

 دبستانه پسرانه، عادي دلتي شهيد ناصريان: خيابان هاشمي، بعد از ميدان، كوچه شهيد عزآبادي 

 متوسطه دوره اول پسرانه، عادي دولتي شهيد شرق آزادي: خيابان هاشمي، بعد از ميدان 

  االنبيا: خيابان هاشمي، بين رودكي و نوابمتوسطه اول پسرانه، غير دولتي حضرت خاتم 

  ليست مساجد محدوده خيابان هاشمی تهران
 



  :صر الدشت، نرسيده به خيابان هاشميقمسجد رضويه 

 مسجد صادقيه: خوش جنوبي، بين خيابان بوستان سعدي و خيابان هاشمي 

 مسجد حضرت علي اكبر (ع): خيابان هاشمي، نرسيده به ميدان هاشمي، كوچه مسجد 

  245مسجد حائري: كارون، چهار راه هاشمي پالك 

  

به شمار  نتهرا 10هاي قديمي منطقه ايم، خيابان هاشمي يكي از خيابانانطور كه در اين مقاله بيان كردههم
اين خيابان از امكانات و شرايط نسبتا مساعدي برخوردار است. اميدواريم با ارائه اين مقاله توانسته باشيم  ميرود و

  اطالعات مفيدي در رابطه با خيابان هاشمي تهران در اختيار شما عزيزان قرار دهيم.

ه وبسايت زوميال مراجعه ، ببيابيدتوانيد ملك مورد نظر خود را از آن دسته افرادي هستيد كه نمي اگر شما هم
  .كنيد و با انتخاب استان، شهر و محله خود، ملك مدنظر را به راحتي جستجو كنيد

 

 

  

 


