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ضوابط اجرایی ارزش معامالتی امالک
ارزش معامالتی امالک عبارت است از مجموع ارزش معامالتی عرصه و اعیان به شرح ذیل:
بخش اول  :ارزش معامالتی عرصه امالک
ارزش معامالتی عرصه امالک بر مبنای ارزش های معامالتی مندرج درذیل نقشه های هربلوک وبارعایت مقررات زیر محاسبه
می گردد:
 -1ارزش های معامالتی عرصه امالک براساس میانگین ارزش های روزعرصه امالک به تفکیک کاربری های
مسکونی،تجاری واداری ودرموردسایر کاربری ها براساس ضرائب تعدیل ارزش های معامالتی امالک
مسکونی(مندرج درذیل نقشه های هربلوک)به شرح جدول ذیل ومطابق مجموعه پیوست تعیین میگردد ؛
نوع کاربری

ردیف
1
2

ضرایب تعدیل

خدماتی،آموزشی،فرهنگی،بهداشتی-درمانی،تفریهی-
ورزشی،گردشگری،هتلداری و ...
صنعتی-کارگاهی،حمل و نقل ،انبار و توقفگاه
کشاورزی:

3

الف) باغات،اراضی مزروعی آبی،دامداری،دامپروری،پرورش طیور
و آبزیان ،پرورش گل و گیاه و ...
ب) اراضی مزروعی دیمی

4

سایر

0.7
0.6
0.2

0.03
0.04

 - 2تشخیص نوع کاربری عرصه امالک به شرح ذیل صورت می پذیرد:
 -2-1کاربری امالک بر اساس نوع کاربری مندرج در سند رسمی و یا سایر اسناد مثبته مربوط می باشد.
- 2-2درخصوص امالکی که کاربری آنها مشخص نمی باشد  ،بر اساس نوع کاربری اعیانی احداث شده در آنها ودر خصوص اعیانی
های با کاربری متفاوت) مختلط( ،بر اساس قدر السهم عرصه هر یك از اعیانی های مستحدثه و نوع کاربری آنها تعیین می گردد.
-2-3درخصو عرصه امالک فاقد کاربری و فاقد اعیانی ،طبق ردیف ) (4جدول فوق عمل خواهد شد.

 - 3ارزش های معامالتی عرصه مندرج در جداول پیوست این مجموعه ،مربوط به معابر با عرض  12متر می باشد و به ازای هر
متر) یاضریبی از متر(  ،مازاد یا کسری نسبت به مبنای مذکور  ،حسب مورد درخصوص امالک باکاربری تجاری،سه
درصد()%3ودرسایرکاربری ها دودرصد( )%2به ارزش های مزبور اضافه یا ازآن کسر می گردد.
تذکر  :افزایش های مذکور در ارزش های معامالتی عرصه امالک برای معابر باالتر از  20متردرخصوص امالک با کاربری
مسکونی و معابر باالتر از 30متر برای سایر کاربری ها محاسبه نمی گردد.
-4در محاسبه ارزش عرصه هایی که دارای  2بر یا بیشتر می باشند ،باالترین ارزش معبر مربوطه مالک عمل خواهد بود ،مشروط
براین که از معبر مذکور راه عبور داشته باشد.
 -5ارزش عرصه امالک واقع در بر میادین ،معادل باالترین ارزش معبری است که از آن میدان منشعب می شود.
 -6ارزش عرصه امالکی که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از ملك مجاور را دارند ،برابر شصت درصد )  %( 60ارزش عرصه
معبری است که راه عبور ملك از آن منشعب می شود.
 -7ارزش عرصه امالکی که در بر بزرگراه  ،اتوبان ،مسیل ،حریم راه آهن و نهر قرار دارند ،تا زمانی که شرایط استفاده و عبور و
مروراز آنها ،نظیر خیابانهای داخلی شهر جهت دسترسی به ملك مورد نظر مهیا نباشد و رفت و آمد آنان از خیابانهای دیگر صورت
پذیرد ،برابر خیابان مورد استفاده محاسبه می شود.
 -8ارزش معامالتی عرصه سراها ،پاساژها و کاروانسراها بر اساس باالترین ارزش معامالتی معبری که از آن منشعب می
شوند،محاسبه می شود.
 -9چنانچه برای امالک واقع درحریم قانونی شهر،بخش وروستای موردنظر ارزش معامالتی تعیین نشده باشد،معادل
هفتاددرصد()%70ارزش معامالتی نزدیکترین محل مشابه،حسب مورد مبنای محاسبه خواهد شد.

بخش دوم  :ارزش معامالتی ساختمان) اعیانی(
ارزش معامالتی اعیانی امالک) اعم از مختلط و غیرمختلط (بر اساس متراژ اعیانی مستحدثه ،نوع سازه ساختمان و کاربری آن
مطابق جدول و با رعایت مقررات ذیل محاسبه می گردد:
ردیف

نوع کاربری اعیانی

قیمت هر متر مربع ساختمان بر مبنای نوع سازه
(ارقام به هزارریال)

تمام بتون ،اسکلت بتونی و فلزی ،سوله

سایر

1

تجاری

650

400

2

مسکونی و اداری

550

200

3

صنعتی ،کارگاهی،خدماتی،آموزشی ،بهداشتی-
درمانی،تفریحی-

350

130

ورزشی،فرهگی،هتلداری،گردشگری،حمل و
نقل،انبار،پارکینگ عمومی(توقفگاه)و...
4

کشاورزی(دامداری،دامپروری،پرورش طیور و
آبزیان،پرورش گل و گیاه و )...

250

90

تذکر:برای محاسبه ارزش معامالتی اعیانی امالک%30،ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معامالتی عرصه ملك قرار
گرفته است ،به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه میگردد .

-1در ساختمان های مسکونی و اداری بیش از پنج طبقه) بدون احتساب زیر زمین و پیلوت (از طبقه ششم به باال به ازای هر طبقه
باالتر ،یك و نیم درصد ( )%1،5به ارزش معامالتی هر متر مربع ساختمان موضوع ردیف  2جدول فوق اضافه می شود.
-2درساختمان های تجاری به ازای هرطبقه باالتر یاپایین ترازهمکف،ده درصد()%10وحداکثرسی
درصد()%30ازارزش معامالتی هرمترمربع ساختمان (اعیانی)موضوع ردیف یک جدول فوق کسر می شود.
-3چنانچه ساختمانی،فاقدطبقه همکف(همسطح بامعبراصلی)باشد،اولین طبقه باالتر وپایین ترازسطح معبر
مربوط،همکف محسوب میگردد.
-4ارزش هر متر مربع پارکینگ و انباری متعلق به هر واحد ساختمانی معادل  50درصد قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج
درجدول فوق تعیین می گردد.

 -5به ازاء هر سال قدمت ساختمان )با ارائه اسناد و مدارک مثبته( تا سقف  30سال نسبت به سال محاسبه ارزش معاامالتی %2از
کل
ارزش معامالتی اعیانی ملك) تا سقف  60درصد (که مطابق بندهای فوق تعیین می گردد ،کسر می شود.

-6در محاسبه ارزش معامالتی ساختمان (اعیانی) امالک ،کلیه فضاهای غیرمسقف و همچنین مشاعات ساختمان جزء اعیانی
محسوب نمی شود.
بخش سوم  :ارزش معامالتی اعیانی واحدهای تکمیل نشده
ارزش معامالتی اعیانی ساختمان های تکمیل نشده با توجه به وضعیت آن در هر یك از مراحل ساخت و با رعایت مقررات بخش
دوم ضوابط اجرایی این مجموعه به شرح ذیل تعیین می گردد  .ضمنا در امالکی که دارای دو یا چند طبقه می باشند ،ارزش
معامالتی اعیانی هر طبقه بر اساس تطبیق وضعیت موجود آن با یکی از مراحل چهارگانه ذیل محاسبه می گردد.
ردیف

مراحل ساخت ساختمان

درصد از ارزش معامالتی اعیانی

1

فونداسیون

10

2

اسکلت

30

3

سفت کاری

50

4

نازک کاری

80

بخش چهارم  :سایر ضوابط
-1ارزش معامالتی امالکی که نیاز به اصالح اسناد مالکیت دارند ،تا زمانی که اسناد مالکیت آنها اصالح نشده باشد ،تابع
مشخصات مندرج در سند مالکیت می باشد.

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه سال

حدود اربعه

1400

اداری

تجاری

مسکونی

بلوک شماره 1

محدوده بلوک شماره 1
شمال:بلوار جمهوری حد فاصل خیابان عباس آباد تا انتهای شهر
جنوب:انتهای شهر

24,000

29,000

22,000

شرق :انتهای محدوده شهر بطرف شیراز(پلیس راه)
غرب :حریم راه عباس آباد خیابان جنب دانشگاه پیام نور

بلوک شماره 2

محدوده بلوک شماره 2
شمال:بلوار جمهوری حد فاصل عباس آباد تا میدان انقالب
جنوب:انتهای شهر تا راه آهن

60,000

71,000

55,000

شرق :حریم راه عباس آباد خیابان جنب دانشگاه پیام نور
غرب:بلوار مبارزان حد فاصل میدان انقالب تا میدان امام رضاو خیابان محمود آباد

بلوک شماره 3

محدوده بلوک شماره 3
شمال :بلوار شهید چمران حد فاصل میدان معلم تا میدان امام رضا
جنوب :انتهای شهرتا راه آهن (اراضی صادق ابادو ادریس اباد و سیدان)

48,000

57,000

44,000

شرق :خیابان محمود آبادحد فاصل میدان امام رضا تا انتهای شهر
غرب :اراضی بلوار سیدان حد فاصل میدان معلم تا انتهای شهر

بلوک شماره 4

محدوده بلوک شماره 4
شمال :بلوار شهید چمران حد فاصل میدان معلم تا خ دانشگاه
جنوب:انتهای شهر تاراه آهن (اراضی کوشك)

51,000

60,000

46,000

شرق :اراضی بلوار سیدان حد فاصل میدان معلم تا انتهای شهر
غرب:خ دانشگاه حد فاصل بلوار شهید چمران تا انتهای شهر

بلوک شماره 5

محدوده بلوک شماره 5
شمال :بلوار شهید چمران حد فاصل خ دانشگاه تا تل آسیاب و ادامه آن تا انتهای شهر به سمت جنت آباد

جنوب:انتهای شهر تاراه آهن

25,000

29,000

22,000

شرق :خ دانشگاه حد فاصل بلوار شهید چمران تا انتهای شهر
غرب:پایان محدوده مزرعه

بلوک شماره 6

محدوده بلوک شماره 6
شمال :بلوار آزادی حد فاصل ابتدای بلوارخیام تا انتهای شهر
جنوب :انتهای شهر تاراه آهن

45,000

8,000

42,000

شرق :بلوار خیام (دانشکده امام خمینی) حد فاصل بلوار آزادی تا انتهای شهر
غرب:انتهای شهر

بلوک شماره 7

محدوده بلوک شماره 7
شمال:انتهای محدوده شهرتا کمربندی جدید االحداث
جنوب :بلوار آزادی حد فاصل میدان آزادی تا انتهای شهربه سمت اصفهان
شرق:بلوار شهید رجایی حد فاصل میدان ازادی تا انتهای شهر
غرب:انتهای شهر

60,000

71,000

55,000

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه سال

حدود اربعه

1400

اداری

تجاری

مسکونی

بلوک شماره 8

محدوده بلوک شماره 8
شمال :انتهای محدوده شهرتا کمربندی جدید االحداث
جنوب:بلوار سلمان فارسی حدفاصل بلوار شهید رجایی تا خیابان رضوان

56,000

66,000

51,000

شرق :خیابان رضوان تا انتهای محدوده شهر
غرب:امتداد خیابان شهید رجایی به سمت انتهای شهر
محدوده بلوک شماره 9

بلوک شماره 9

شمال :انتهای محدوده شهرتا کمربندی جدید االحداث
جنوب:بلوار سلمان فارسی حد فاصل خیابان رضوان ،میدان انقالب،بلوار جمهوری تا خیابان
میثاق

56,000

66,000

51,000

شرق :خیابان میثاق وامتداد آن تاانتهای شهر
غرب :خیابان رضوان تا انتهای محدوده شهر

بلوک شماره 10

محدوده بلوک شماره 10
شمال :انتهای محدوده شهرتا کمربندی جدید االحداث
جنوب:بلوار جمهوری حد فاصل خیابان میثاق تا پلیس راه و بعد از آن

25,000

29,000

22,000

شرق :انتهای محدوده شهر به سمت پلیس راه
غرب :خیابان میثاق وامتداد آن تاانتهای شهر

بلوک شماره 11

محدوده بلوک شماره 11
شمال :بلوار پاسداران حد فاصل میدان بسیج تا میدان انقالب
جنوب :خیابان فرصت شیرازی وامام حسن عسکری

239,000

281,000

216,000

شرق:بلوار مبارزان حد فاصل میدان انقالب تا خیابان فرصت شیرازی
غرب:خیابان کشاورزحد فاصل خیابان امام تا خ امام حسن عسکری
محدوده بلوک شماره 12

بلوک شماره 12

شمال :خیابان فرصت شیرازی وامام حسن عسکری
جنوب:بلوار شهید چمران و قسمتی از خیابان تاسوعا حد فاصل میدان امام رضا تا تقاطع خ
کشاورز به تاسوعا

159,000

187,000

144,000

شرق:بلوار مبارزان حد فاصل خیابان فرصت شیرازی تامیدان امام رضا
غرب:خیابان کشاورزحد فاصل خیابان امام حسن عسکری تا خیابان تاسوعا

بلوک شماره 13

محدوده بلوک شماره 13
شمال :خیابان امام خمینی حد فاصل خیابان کشاورز تا خیابان خرمشهر
جنوب:خیابان تاسوعا حدفاصل خیابان کشاورزتاخیابان خرمشهر

224,000

264,000

204,000

شرق :خیابان کشاورز
غرب:خیابان خرمشهر

بلوک شماره 14

محدوده بلوک شماره 14
شمال :خیابان امام خمینی حد فاصل خیابان خرمشهر تا چهار راه عاشورا -مدرس
جنوب :خیابان تاسوعا حدفاصل خیابان خرمشهر تاخیابان عاشورا
شرق :خیابان خرمشهر
غرب:خیابان عاشورا

179,000

212,000

164,000

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه سال

حدود اربعه

1400

اداری

تجاری

مسکونی

بلوک شماره 15

محدوده بلوک شماره 15
شمال :خیابان تاسوعا حدفاصل بلوارچمران تا خیابان عاشورا
جنوب:بلوار شهید چمران حد فاصل خیابان تاسوعاتا خیابان عاشورا

159,000

176,000

144,000

شرق :تقاطع بلوارچمران وخیابان تاسوعا
غرب:خیابان عاشورا حدفاصل خیابان تاسوعا تابلوارچمران

بلوک شماره 16

محدوده بلوک شماره 16
شمال :خیابان امام خمینی حد فاصل چهارراه (عاشورا -مدرس) تاخیابان پورپاکار
جنوب:خیابان هفده شهریور حدفاصل خیابان عاشورا تا خیابان پورپاکار

206,000

245,000

187,000

شرق :خیابان عاشورا حد فاصل خیابان امام تاخیابان هفده شهریور
غرب:خیابان شهید پورپاکار حد فاصل خیابان امام تاخیابان هفده شهریور

بلوک شماره 17

محدوده بلوک شماره 17
شمال :خیابان امام خمینی حد فاصل خیابان پورپاکار تاخیابان دهخدا
جنوب:خیابان هفده شهریور حدفاصل خیابان پورپاکار تاخیابان دهخدا

222,000

262,000

202,000

شرق :خیابان شهید پورپاکار حد فاصل خیابان امام تاخیابان هفده شهریور
غرب :خیابان دهخدا حد فاصل خیابان امام تاخیابان هفده شهریور

بلوک شماره 18

محدوده بلوک شماره 18
شمال :خیابان امام خمینی حد فاصل خیابان دهخداتا میدان امام
جنوب:خیابان هفده شهریور حدفاصل خیابان دهخدا تا خیابان طالقانی جنوبی

238,000

276,000

216,000

شرق :خیابان دهخدا حد فاصل خیابان امام تاخیابان هفده شهریور
غرب:خیابان طالقانی جنوبی حد فاصل میدان امام تاخیابان هفده شهریور

بلوک شماره 19

محدوده بلوک شماره 19
شمال :خیابان هفده شهریور حد فاصل خیابان عاشوراتاخیابان پورپاکار
جنوب:خیابان آیت اله سعیدی حدفاصل خیابان عاشورا تا خیابان پورپاکار

174,000

206,000

159,000

شرق :خیابان عاشورا حد فاصل خیابان آیت اله سعیدی تاخیابان هفده شهریور
غرب:خیابان شهید پورپاکار حد فاصل خیابان آیت اله سعیدی تاخیابان هفده شهریور

بلوک شماره 20

محدوده بلوک شماره 20
شمال :خیابان هفده شهریور حد فاصل خیابان پورپاکار تاخیابان دهخدا
جنوب:خیابان آیت اله سعیدی حدفاصل خیابان پورپاکار تاخیابان دهخدا

159,000

187,000

144,000

شرق :خیابان شهید پورپاکار حد فاصل خیابان آیت اله سعیدی تاخیابان هفده شهریور
غرب :خیابان دهخدا حد فاصل خیابان آیت اله سعیدی تاخیابان هفده شهریور

بلوک شماره 21

محدوده بلوک شماره 21
شمال :خیابان هفده شهریور حد فاصل خیابان دهخدا تاخیابان طالقانی جنوبی
جنوب:خیابان آیت اله سعیدی حدفاصل خیابان دهخداتا خیابان ومیدان فاطمیه
شرق :خیابان دهخدا حد فاصل خیابان آیت اله سعیدی تاخیابان هفده شهریور
غرب :خیابان طالقانی جنوبی حد فاصل میدان فاطمیه تاخیابان هفده شهریور

190,000

225,000

173,000
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بلوک شماره 22

محدوده بلوک شماره 22
شمال :خیابان آیت اله سعیدی حدفاصل خیابان عاشوراتا خیابان طالقانی جنوبی ومیدان
فاطمیه
جنوب:بلوار شهید چمران حد فاصل تقاطع(عاشورا -چمران)تا تقاطع طالقانی جنوبی

120,000

141,000

109,000

شرق:خیابان عاشورا حد فاصل خیابان آیت اله سعیدی تا بلوارچمران
غرب:خیابان طالقانی جنوبی حد فاصل میدان فاطمیه تا بلوارچمران

بلوک شماره 23

محدوده بلوک شماره 23
شمال :خیابان امام حد فاصل میدان امام تا میدان ولی عصر(عج)
جنوب :خیابان هفده شهریور حد فاصل خیابان طالقانی جنوبی تا خیابان معلم

253,000

276,000

195,000

شرق :خیابان طالقانی جنوبی حد فاصل میدان امام تا خیابان هفده شهریور
غرب:خیابان معلم حد فاصل میدان ولی عصر تاخیابان هفده شهریور

بلوک شماره 24

محدوده بلوک شماره 24
شمال :خیابان هفده شهریور حد فاصل خیابان طالقانی جنوبی تا خیابان معلم
جنوب :خیابان شریعتی حد فاصل خیابان طالقانی جنوبی تا خیابان معلم

160,000

238,000

147,000

شرق :خیابان طالقانی جنوبی حد فاصل خیابان هفده شهریور تا خیابان شریعتی
غرب:خیابان معلم حد فاصل خیابان هفده شهریور تا خیابان شهریور

بلوک شماره 25

محدوده بلوک شماره 25
شمال :خیابان شریعتی حد فاصل خیابان طالقانی جنوبی تا خیابان معلم
جنوب:بلوار چمران حد فاصل طالقانی جنوبی تا میدان معلم

107,000

157,000

97,000

شرق :خیابان طالقانی جنوبی حد فاصل بلوارچمران تا خیابان شریعتی
غرب:خیابان معلم حد فاصل خیابان شریعتی تا میدان معلم

بلوک شماره 26

محدوده بلوک شماره 26
شمال :خیابان امام حد فاصل میدان ولی عصر تا میدان شهید منتظری
جنوب:خیابان هفده شهریور حدفاصل خیابان معلم تا خیابان امام سجاد

238,000

281,000

216,000

شرق :خیابان معلم حد فاصل میدان ولی عصر تا خیابان هفده شهریور
غرب:خیابان امام سجاد حدفاصل میدان شهید منتظری تاخیابان هفده شهریور

بلوک شماره 27

محدوده بلوک شماره27
شمال :خیابان امام حدفاصل میدان شهید منتظری تا خیابان سعدی
جنوب:خیابان هفده شهریورحدفاصل خیابان امام سجاد تاخیابان سعدی

222,000

262,000

202,000

شرق :خیابان امام سجاد حدفاصل میدان شهیدمنتظری تا خیابان هفده شهریور
غرب:خیابان سعدی حدفاصل خیابان امام تاخیابان هفده شهریور

بلوک شماره 28

محدوده بلوک شماره 28
شمال :خیابان هفده شهریور حدفاصل خیابان معلم تا خیابان سعدی
جنوب:خیابان ولیعصر(عج)حدفاصل خیابان معلم تا خیابان سعدی(میدان شهدای فرود)
شرق :خیابان معلم حد فاصل خیابان ولیعصر(عج) تا خیابان هفده شهریور
غرب:خیابان سعدی حدفاصل خیابان هفده شهریور تا میدان شهدای فرود

173,000

205,000

157,000
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بلوک شماره 29

محدوده بلوک شماره 29
شمال :خیابان ولیعصر(عج)حدفاصل خیابان معلم تا خیابان سعدی(میدان شهدای فرود)
جنوب :خیابان سعدی حد فاصل میدان شهدای فرود تا میدان معلم

140,000

164,000

127,000

شرق :خ معلم حد فاصل خیابان ولی عصر تا میدان معلم
غرب:خیابان سعدی میدان شهدای فرود

بلوک شماره 30

محدوده بلوک شماره 30
شمال :خیابان امام حد فاصل خیابان سعدی تا خیابان آزادگان
جنوب:خیابان فرزانگان حدفاصل خیابان سعدی تاخیابان آزادگان

159,000

173,000

123,000

شرق :خیابان سعدی حد فاصل خیابان امام تاخیابان فرزانگان
غرب :خیابان آزادگان حدفاصل خیابان امام تا خیابان فرزانگان

بلوک شماره 31

محدوده بلوک شماره31
شمال :خیابان امام حدفاصل خیابان آزادگان تا میدان آزادی
جنوب:بلوار شهید مفتح حدفاصل خیابان امام حسین تامیدان تل آسیاب

101,000

118,000

91,000

شرق :خیابان امام حسین حد فاصل خیابان فرزانگان تابلوارشهیدمفتح
غرب :بلوار بوعلی حد فاصل میدان ازادی تا میدان تل آسیاب

بلوک شماره 32

محدوده بلوک شماره 32
شمال :خیابان فرزانگان حدفاصل خیابان سعدی تا خیابان امام حسین
جنوب:خیابان والیت حد فاصل خیابان سعدی تا خیابان امام حسین

90,000

108,000

82,000

شرق :خیابان سعدی حد فاصل خیابان فرزانگان تاخیابان والیت
غرب:خیابان امام حسین حدفاصل خیابان فرزانگان تاخیابان والیت

بلوک شماره 33

محدوده بلوک شماره 33
شمال :خیابان والیت حد فاصل خیابان سعدی تا خیابان امام حسین
جنوب:بلوار شهید مفتح حدفاصل میدان شهدای فرود تا خیابان امام حسین

80,000

94,000

72,000

شرق :خیابان سعدی حد فاصل خیابان والیت تا میدان شهدای فرود
غرب :خیابان امام حسین حدفاصل خیابان والیت تا بلوار شهید مفتح

بلوک شماره 34

محدوده بلوک شماره 34
شمال :بلوار شهیدمفتح حدفاصل میدان شهدای فرود تا میدان تل آسیاب
جنوب:بلوار شهید چمران حد فاصل میدان معلم تا میدان تل اسیاب

58,000

65,000

46,000

شرق :خیابان سعدی حد فاصل میدان شهدای فرود تا میدان معلم
غرب :میدان تل آسیاب

بلوک شماره 35

محدوده بلوک شماره 35
شمال :خیابان جنت آباد حد فاصل میدان آزادی تا انتهای خیابان جنت آباد
جنوب:خیابان اتی االحداث از میدان تل آسیاب به سمت جنت آباد و انتهای شهر
شرق :بلوار بوعلی حد فاصل میدان ازادی تا میدان تل اسیاب
غرب :بلوارخیام حدفاصل انتهای خیابان جنت آباد تاانتهای شهر

41,000

48,000

37,000
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بلوک شماره 36

محدوده بلوک شماره 36
شمال :بلوار آزادی حد فاصل خیابان جنت آباد تا بلوارخیام
جنوب :ابتدای شهرک جنت آباد حدفاصل خیابان جنت آباد تابلوار خیام

49,000

71,000

55,000

شرق :خیابان جنت آباد حد فاصل میدان آزادی تاابتدای شهرک جنت آباد
غرب :بلوارخیام حدفاصل بلوارآزادی تاانتهای خیابان جنت آباد

بلوک شماره 37

محدوده بلوک شماره 37
شمال :خیابان فدائیان اسالم وامتداد آن حد فاصل خیابان پروفسور شهریاری تا بلوار شهید
رجایی
جنوب:خیابان امام خمینی حد فاصل خیابان پروفسورشهریاری تا میدان آزادی

110,000

130,000

99,000

شرق:خیابان پروفسور شهریاری حد فاصل خیابان امام تاخیابان نواب صفوی
غرب :بلوار شهید رجایی حد فاصل میدان آزادی تا امتداد خیابان فدائیان اسالم

بلوک شماره 38

محدوده بلوک شماره38
شمال :خیابان فدائیان اسالم حدفاصل خیابان پروفسورشهریاری تاخیابان نواب صفوی
جنوب:خیابان امام خمینی حد فاصل خیابان نواب صفوی تا خیابان پروفسورشهریاری

166,000

195,000

150,000

شرق:خیابان نواب صفوی حد فاصل خیابان امام تا خیابان فدائیان اسالم
غرب :خیابان پروفسور شهریاری حد فاصل خیابان امام تاخیابان نواب صفوی

بلوک شماره 39

محدوده بلوک شماره39
شمال :بلوار سلمان فارسی حد فاصل خ نواب جدید تا تقاطع بلوار شهید رجایی با سلمان فارسی
جنوب:خیابان فدائیان اسالم حد فاصل خیابان های نواب صفوی تا بلوارشهیدرجایی

90,000

108,000

82,000

شرق:خیابان نواب شمالی حد فاصل خیابان فدائیان اسالم تا بلوار سلمان فارسی
غرب :بلوار شهید رجایی حد فاصل امتداد خیابان فدائیان اسالم تا تقاطع بلوار سلمان فارسی

بلوک شماره 40

محدوده بلوک شماره40
شمال :خیابان فدائیان اسالم حد فاصل خیابان نواب صفوی تا بلوار استقالل
جنوب:خیابان امام حد فاصل خیابان نواب صفوی تا میدان شهید منتظری

180,000

212,000

163,000

شرق :بلوار استقالل حد فاصل میدان منتظری تا تقاطع فدائیان اسالم
غرب :خیابان نواب صفوی حد فاصل خیابان امام تاخیابان فدائیان اسالم

بلوک شماره 41

محدوده بلوک شماره41
شمال:خیابان وحدت حد فاصل بلوار استقالل تا خیابان نواب شمالی(جدید)
جنوب :خیابان فدائیان اسالم حد فاصل خیابان نواب شمالی(جدید) تا بلوار استقالل

120,000

141,000

108,000

شرق :بلوار استقالل حد فاصل خیابان فدائیان اسالم تاخیابان وحدت
غرب :خیابان نواب شمالی(جدید) حد فاصل خیابان فدائیان اسالم تاخیابان وحدت

بلوک شماره 42

محدوده بلوک شماره42
شمال :بلوار سلمان فارسی حد فاصل خ نواب شمالی(جدید) تا خیابان بروجردی
جنوب :بلوار استقالل حد فاصل خیابان وحدت تا خیابان بروجردی
شرق :خیابان بروجردی حد فاصل بلوار استقالل تا تقاطع بلوار سلمان فارسی
غرب :خیابان نواب شمالی(جدید) حد فاصل بلوار سلمان فارسی تاخیابان وحدت

90,000

108,000

82,000
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بلوک شماره 43

محدوده بلوک شماره43
شمال :بلوار سلمان فارسی حد فاصل خیابان بروجردی تا خیابان رضوان
جنوب :بلوار استقالل حد فاصل خیابان بروجردی تا خیابان رضوان

110,000

130,000

99,000

شرق :خیابان رضوان حد فاصل بلوار استقالل تا تقاطع بلوار سلمان فارسی
غرب :خیابان بروجردی حد فاصل بلوار استقالل تا تقاطع بلوار سلمان فارسی

بلوک شماره 44

محدوده بلوک شماره 44
شمال :خیابان خیبر حدفاصل خیابان قدس تا بلوار استقالل
جنوب:خ امام حد فاصل میدان ولی عصر تا میدان شهید منتظری

209,000

247,000

190,000

شرق :خیابان قدس حد فاصل میدان ولی عصر تاتقاطع خیبر
غرب:بلوار استقالل حد فاصل میدان شهید منتظری تا خیابان خیبر

بلوک شماره 45

محدوده بلوک شماره 45
شمال :بلوار استقالل حد فاصل تقاطع قدس تا خیابان خیبر
جنوب :خیابان خیبر حدفاصل خیابان قدس تا بلوار استقالل

159,000

187,000

144,000

شرق :خیابان قدس حد فاصل خیابان خیبر تا بلوار استقالل
غرب :بلوار استقالل

بلوک شماره 46

محدوده بلوک شماره 46
شمال:خیابان آیت اله کاشانی حد فاصل خیابان طالقانی شمالی تا خیابان قدس
جنوب :خیابان امام حدفاصل میدان ولیعصر تا میدان امام

219,000

259,000

199,000

شرق :خیابان طالقانی شمالی حد فاصل خیابان امام تاخیابان آیت اله کاشانی
غرب :خیابان قدس حد فاصل میدان ولیعصر تا خیابان آیت اله کاشانی

بلوک شماره 47

محدوده بلوک شماره 47
شمال:خیابان خندق حدفاصل خیابان طالقانی شمالی تا خیابان قدس
جنوب :خیابان آیت اله کاشانی حد فاصل خیابان طالقانی شمالی تا خیابان قدس

189,000

224,000

173,000

شرق :خیابان طالقانی شمالی حد فاصل خیابان خندق تاخیابان آیت اله کاشانی
غرب :خیابان قدس حد فاصل خیابان خندق تا خیابان آیت اله کاشانی

بلوک شماره 48

محدوده بلوک شماره 48
شمال :بلوار استقالل حد فاصل تقاطع خیابان قدس تا تقاطع خیابان طالقانی شمالی
جنوب :خیابان خندق حدفاصل خیابان طالقانی شمالی تا خیابان قدس

159,000

187,000

144,000

شرق :خیابان طالقانی شمالی حد فاصل خیابان خندق تابلوار استقالل
غرب :خیابان قدس حد فاصل خیابان خندق تا بلوار استقالل

بلوک شماره 49

محدوده بلوک شماره 49
شمال :خیابان رسالت حدفاصل خیابان طالقانی شمالی تاخیابان شهرداری ومولوی
جنوب :خیابان امام حدفاصل خیابان شهرداری تا میدان امام
شرق :خیابان شهرداری حدفاصل خیابان امام تاخیابان رسالت
غرب:خیابان طالقانی شمالی حد فاصل میدان امام تا خیابان رسالت

259,000

269,000

230,000
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بلوک شماره 50

محدوده بلوک شماره 50
شمال :خیابان بدر حدفاصل خیابان مولوی تا خیابان شاهد
جنوب :خیابان امام حد فاصل خیابان شهرداری تاخیابان شاهد

209,000

247,000

190,000

شرق :خیابان شاهد حدفاصل خیابان بدرتا خیابان امام
غرب:خیابان مولوی وامتداد آن خیابان شهرداری حدفاصل خیابان امام تا خیابان بدر

بلوک شماره 51

محدوده بلوک شماره 51
شمال :خیابان بدر حدفاصل خیابان مولوی تا خیابان طالقانی شمالی
جنوب :خیابان رسالت حدفاصل خیابان طالقانی شمالی تاخیابان شهرداری ومولوی

189,000

224,000

173,000

شرق :خیابان مولوی حدفاصل خیابان بدرتا خیابان رسالت
غرب :خیابان طالقانی شمالی حد فاصل خیابان بدرتا خیابان رسالت

بلوک شماره 52

محدوده بلوک شماره 52
شمال :بلوار استقالل حد فاصل تقاطع طالقانی شمالی تا خیابان شاهد
جنوب :خیابان بدرحدفاصل خیابان طالقانی شمالی تا خیابان شاهد

159,000

187,000

144,000

شرق :خیابان شاهد حدفاصل خیابان بدر تابلوار استقالل
غرب:خیابان طالقانی شمالی حد فاصل خیابان بدرتا بلوار استقالل

بلوک شماره 53

محدوده بلوک شماره 53
شمال :بلوار استقالل حد فاصل خیابان شاهد تا خیابان مدرس
جنوب :خیابان امام حد فاصل چهار راه مدرس تا خیابان شاهد

150,000

176,000

137,000

شرق :خیابان مدرس حد فاصل خ امام تا چها راه جوادیه
غرب:خیابان شاهد حدفاصل خیابان امام تا بلوار استقالل

بلوک شماره 54

محدوده بلوک شماره 54
شمال :بلوار سلمان فارسی حد فاصل تقاطع خیابان رضوان تا تقاطع خیابان جوادیه
جنوب:بلوار استقالل حد فاصل خیابان رضوان تا چهارراه جوادیه

120,000

141,000

108,000

شرق :خیابان جوادیه حد فاصل چهار راه جوادیه تاتقاطع بلوار سلمان فارسی
غرب :خیابان رضوان حد فاصل تقاطع بلوار استقالل تا تقاطع بلوار سلمان فارسی

بلوک شماره 55

محدوده بلوک شماره 55
شمال :خیابان بعثت حدفاصل خیابان مدرس تا خیابان هجرت
جنوب:خیابان امام حد فاصل خیابان مدرس تا خیابان هجرت

209,000

246,000

190,000

شرق :خیابان هجرت حدفاصل خیابان امام تاخیابان بعثت
غرب:خیابان مدرس حد فاصل خیابان بعثت تا خیابان امام

بلوک شماره 56

محدوده بلوک شماره 56
شمال :بلوار استقالل حد فاصل چهار راه جوادیه تا خیابان هجرت
جنوب :خیابان بعثت حدفاصل خیابان مدرس تا خیابان هجرت
شرق :خیابان هجرت حدفاصل بلواراستقالل تاخیابان بعثت
غرب:خیابان مدرس حد فاصل خیابان بعثت تا بلواراستقالل

159,000

187,000

144,000

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه سال

حدود اربعه

1400

اداری

تجاری

مسکونی

بلوک شماره 57

محدوده بلوک شماره 57
شمال :بلوار استقالل حد فاصل خیابان هجرت تامیدان بسیج
جنوب:خیابان امام حد فاصل خیابان هجرت تا میدان بسیج

219,000

269,000

209,000

شرق :بلوار استقالل ومیدان بسیج
غرب :خیابان هجرت حدفاصل بلواراستقالل تاخیابان امام

بلوک شماره 58

محدوده بلوک شماره 58
شمال :خیابان آیت حدفاصل بلوار استقالل تا بلوار سلمان فارسی
جنوب:بلوار پاسداران حد فاصل میدان انقالب تا میدان بسیج

199,000

235,000

180,000

شرق :بلوار سلمان فارسی حدفاصل خیابان آیت تا میدان انقالب
غرب :بلوار استقالل حد فاصل میدان بسیج تا خیابان آیت

بلوک شماره 59

محدوده بلوک شماره 59
شمال :بلوار سلمان فارسی حد فاصل خیابان جوادیه تا امتداد ضلع شرقی بلوار سلمان فارسی

جنوب :بلوار استقالل حد فاصل خیابان آیت تا چها راه جوادیه

140,000

166,000

127,000

شرق:خیابان آیت حدفاصل بلوار استقالل تا ضلع شرقی بلوار سلمان فارسی
غرب:خیابان جوادیه حد فاصل بلوار سلمان فارسی تاچهارراه جوادیه

بلوک شماره 60

محدوده بلوک شماره 60
شمال :پل راه آهن
جنوب :انتهای اراضی منابع طبیعی شهر

11,000

13,000

10,000

شرق :انتهای اراضی منابع طبیعی شهر
غرب :انتهای اراضی منابع طبیعی شهر

بلوک شماره 61

محدوده بلوک شماره 61
شمال :انتهای اراضی منابع طبیعی شهر
جنوب:کمربندی جدید االحداث

11,000

13,000

10,000

شرق :انتهای اراضی منابع طبیعی شهر
غرب :انتهای اراضی منابع طبیعی شهر

بلوک شماره 62

محدوده بلوک شماره( 62شهر صغاد)
شمال :حد شمالی شهر از بلوار امام علی (ع) تا انتهای شهر (روستای مزرعه)
جنوب:حد جنوبی شهر حد فاصل کمربندی جدید االحداث از بلوار شهید بهشتی تا کوه بیم

51,000

60,000

46,000

شرق :کل حد شرقی شهر
غرب:بلوار امام علی (ع)میدان شهید میری و بلوار شهید بهشتی و کمربندی جدید االحداث

بلوک شماره 63

محدوده بلوک شماره(63شهر صغاد)
شمال :حد شمالی شهر از بلوار امام علی(ع) تا انتهای خیابان نبوت
جنوب:بلوار امام خمینی از میدان شهید میری خ نبوت
شرق :بلوارامام علی (ع)
غرب:خیابان نبوت تا انتها

57,000

67,000

51,000

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه سال

حدود اربعه

1400

اداری

تجاری

مسکونی

بلوک شماره 64

محدوده بلوک شماره( 64شهر صغاد)
شمال :بلوار امام خمینی از میدان شهید میری تا تقاطع خیابان عدالت
جنوب:خ سعدی

61,000

71,000

55,000

شرق:بلوار شهید بهشتی از میدان شهید میری تا تقاطع خیابان سعدی
غرب:خ عدالت ادامه تا سه راه سعدی

بلوک شماره 65

محدوده بلوک شماره( 65شهر صغاد)
شمال :خ سعدی و خ مدرس حد فاصل سه راه سعدی تا سه راه قدس
جنوب:حد جنوبی شهر حد فاصل کمربندی جدید االحداث تا رودخانه دولت آباد

33,000

37,000

28,000

شرق:کمربندی جدید االحداث منشعب از بلوار شهید بهشتی
غرب:کل خیابان وحدت تا انتها

بلوک شماره 66

محدوده بلوک شماره( 66شهر صغاد)
شمال :خ امام حد فاصل خ عدالت تا میدان راهنمایی و رانندگی
جنوب:خ مدرس

51,000

59,000

46,000

شرق:خ عدالت
غرب:خ  17شهریور میدان ولی عصر و خ طالقانی

بلوک شماره 67

محدوده بلوک شماره( 67شهر صغاد)
شمال :خ رضوان و بلوار شهید فهمیده (عباس آباد)
جنوب:حدجنوب شهر حد فاصل خ وحدت تا انتها

35,000

36,000

29,000

شرق:خ طالقانی و خیابان وحدت
غرب  :حد غربی شهر حد فاصل بلوار شهید فهمیده و انتهای خ وحدت

بلوک شماره 68

محدوده بلوک شماره( 68شهر صغاد)
شمال :حد شمالی شهر حد فاصل انتهای خ نبوت تاصدر آباد
جنوب:خ رضوان و بلوار شهید فهمیده

29,000

33,000

27,000

شرق :خ  17شهریور و خیابان نبوت
غرب :حد غربی شهر تا رودخانه از بلوار شهید فهمیده تا صدر آباد

بلوک شماره 69

محدوده بلوک شماره( 69شهربهمن)
شمال  :خیابان کشاورز به سمت باغات کشاورزی
جنوب :تپه آسیاب ومحدوده بلوار عیون آباد وجاده بهمن به خسروشیرین

42,000

51,000

39,000

شرق:خیابان شهدا حدفاصل خیابان کشاورز به سمت جاده خسروشیرین
غرب :باغات وزمینهای کشاورزی

بلوک شماره 70

محدوده بلوک شماره( 70شهربهمن)
شمال  :بلوار امامزادگان ومحدوده شمال غربی شهر
جنوب :خیابان کشاورز به سمت باغات کشاورزی
شرق :خیابان شهدا
غرب :انتهای محدوده غربی شهر و باغات و زمینهای کشاورزی تا مرز محدوده روستای شورجستان

48,000

57,000

44,000

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه سال

حدود اربعه

1400

اداری

تجاری

مسکونی

بلوک شماره 71

محدوده بلوک شماره( 71شهربهمن)
شمال  :خیابان پیروزی حدفاصل خیابان شهدا تا خیابان شهید بهشتی
جنوب:پارک حاجی آباد

48,000

57,000

44,000

شرق :خیابان شهید بهشتی(خیابان اصلی )
غرب:خیابان شهدا

بلوک شماره 72

محدوده بلوک شماره( 72شهربهمن)
شمال :خیابان امام خمینی (ره) حدفاصل خیابان شهید بهشتی تا خیابان شهدا
جنوب:خیابان پیروزی حدفاصل خیابان شهید بهشتی تا خیابان شهدا

51,000

60,000

46,000

شرق:خیابان شهید بهشتی حدفاصل میدان امام خمینی تا خیابان پیروزی
غرب :خیابان شهدا حدفاصل خیابان امام خمینی تا خیابان پیروزی

بلوک شماره 73

محدوده بلوک شماره( 73شهربهمن)
شمال  :بلوار امام زادگان از میدان گاز تا تا حرم امامزادگان
جنوب:خیابان امام خمینی وشهید مطهری

48,000

63,000

52,000

شرق :خیابان شهید مطهری
غرب :خیابان شهدا حدفاصل بلوار امامزادگان تا خیابان امام خمینی

بلوک شماره 74

محدوده بلوک شماره( 74شهربهمن)
شمال :خیابان 9دی
جنوب:بلوار امام زادگان از میدان گاز تا تا حرم امامزادگان

49,000

57,000

44,000

شرق:بلوار رسالت
غرب:خیابان حرم وباغات وزمینهای کشاورزی ،امامزادگان

بلوک شماره 75

محدوده بلوک شماره( 75شهربهمن)
شمال  :انتهای محدوده شمالی شهر حد فاصل جاده بهمن -اصفهان تا انتهای محدوده شمال غربی شهرو شهرک صنعتی و کارخانه کاشی

جنوب:خیابان9دی ازبلواررسالت تاخیابان حرم
شرق :بلوار رسالت تا میدان بسیج و بلوار ولی عصر تا ابتدای جاده اصفهان شیراز

41,000

48,000

37,000

غرب :انتهای محدوده غربی شهر و باغات و زمینهای کشاورزی تا مرز محدوده روستای
شورجستان

بلوک شماره 76

محدوده بلوک شماره( 76شهر بهمن)
شمال :خیابان قدس حدفاصل خیابان شهید بهشتی تا رودخانه خشك
جنوب:انتهای محدوده وبلوارعیون آبادتاپارک کوهستانی حاجی آباد

42,000

51,000

40,000

شرق :رودخانه خشك حدفاصل بهمن وصغاد
غرب :خیابان شهید بهشتی

بلوک شماره 77

محدوده بلوک شماره( 77شهر بهمن)
شمال :خیابان بعثت حدفاصل خیابان شهید مطهری تا رودخانه خشك
جنوب :خیابان قدس حدفاصل خیابان شهید بهشتی تا رودخانه خشك
شرق :رودخانه خشك(فصلی)
غرب:خیابان شهید بهشتی وخیابان شهید مطهری حدفاصل خیابان بعثت تا خیابان قدس

48,000

57,000

44,000

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه سال

حدود اربعه

1400

اداری

تجاری

مسکونی

بلوک شماره 78

محدوده بلوک شماره( 78شهر بهمن)
شمال :خیابان جمهوری اسالمی حدفاصل بلوار رسالت تا رودخانه فصلی
جنوب :خیابان بعثت حدفاصل خیابان شهید مطهری تا رودخانه خشك

48,000

57,000

44,000

شرق :رودخانه خشك حد فاصل بهمن و صغاد
غرب :بلوار رسالت وخیابان شهید مطهری حدفاصل خیابان بعثت تا خیابان جمهوری

بلوک شماره 79

محدوده بلوک شماره( 79شهر بهمن)
شمال :خیابان امامت حدفاصل بلواررسالت تارودخانه خشك
جنوب :خیابان جمهوری اسالمی حدفاصل بلوار رسالت تا رودخانه فصلی

46,000

55,000

42,000

شرق :رودخانه خشك حد فاصل بهمن و صغاد
غرب :بلوار رسالت حدفاصل خیابان جمهوری تا خیابان امامت

بلوک شماره 80

محدوده بلوک شماره( 80شهر بهمن)
شمال :بلوار ولی عصر(عج) بطرف اباده و رودخانه خشك تا پل رودخانه عباس اباد و پل راه آهن
جنوب:خیابان امامت حدفاصل بلواررسالت تارودخانه خشك

42,000

51,000

40,000

شرق  :رودخانه خشك حد فاصل صغاد بهمن از انتهای خ جمهوری اسالمی تا پل راه آهن
غرب :بلوار رسالت وبلوار ولیعصر(عج)تاپل راه آهن

بلوک شماره 81

محدوده بلوک شماره( 81شهرسورمق)
شمال :خیابان آزادگان،شهیدهادی،شهیدرجبی،شهدای گمنام تاخیابان جنت
جنوب :خیابان 20متری آتی االحداث تاضلع شرقی انبارنفت

60,000

71,000

55,000

شرق  :خیابان شاهد،بلوارگلستان تاخیابان حافظ(جنوبی)،خیابان حافظ تاخیابان 20متری آتی االحداث

غرب:انبار نفت ،بلوار گلستان ازسه راهی اقلید تاخیابان جنت

بلوک شماره 82

محدوده بلوک شماره( 82شهرسورمق)
شمال  :خیابان آزادگان ازخیابان شاهد تاخیابان تختی
جنوب:بلوارگلستان ازخیابان تختی تاخیابان شاهد

55,000

64,000

49,000

شرق  :خیابان تختی
غرب:خیابان شاهد

بلوک شماره 83

محدوده بلوک شماره( 83شهرسورمق)
شمال :ضلع شمالی محدوده شهر
جنوب:بلوار گلستان ازسه راهی یزد تا خیابان تختی

44,000

46,000

36,000

شرق :ضلع شرقی محدوده تاجاده اصفهان شیراز
غرب:خیابان تختی

بلوک شماره 84

محدوده بلوک شماره( 84شهرسورمق)
شمال :ضلع شمالی محدوده از آرامستان تاخیابان شهید طیبی
جنوب:خیابان آزادگان،خیابان شهیدهادی،خیابان شهیدرجبی
شرق  :خیابان شهید طیبی
غرب :خیابان جنب آرامستان

35,000

42,000

31,000

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه سال

حدود اربعه

1400

اداری

تجاری

مسکونی

بلوک شماره 85

محدوده بلوک شماره( 85شهرسورمق)
شمال :ضلع شمالی محدوده ازخیابان شهید طیبی تاراه فیض آباد سورمق
جنوب:خیابان آزادگان ازخیابان تختی تاخیابان شاهد

29,000

35,000

26,000

شرق  :راه سورمق فیض آباد ازمرزمحدوده تاتقاطع خیابان آزادگان
غرب:خیابان شهید طیبی تاخیابان شهید بهشتی

بلوک شماره 86

محدوده بلوک شماره( 86شهرسورمق)
شمال:بلوار گلستان ازسه راهی یزد تافرعی واقع درضلع شرقی شهرک مسکن مهر
جنوب:ضلع جنوبی محدوده تافرعی واقع درضلع شرقی شهرک مسکن مهر

28,000

32,000

25,000

شرق  :ضلع شرقی محدوده ازسه راهی یزد تاضلع جنوبی محدوده
غرب :فرعی واقع درضلع شرقی شهرک مسکن مهر

بلوک شماره 87

محدوده بلوک شماره( 87شهرسورمق)
شمال :بلوار گلستان ازفرعی واقع درضلع شرقی شهرک مسکن مهر تاخیابان حافظ  ،خیابان
حافظ تاخیابان20متری آتی االحداث،خیابان20متری آتی االحداث تا انبارنفت
جنوب:ضلع جنوبی محدوده شهر

31,000

37,000

26,000

شرق  :فرعی واقع درضلع شرقی شهرک مسکن مهر
غرب :انبارنفت تاخیابان 20متری آتی االحداث

بلوک شماره 88

محدوده بلوک شماره( 88شهرسورمق)
شمال  :خیابان شهدای گمنام تاخیابان جنت
جنوب:ضلع جنوبی محدوده ازانبارنفت تاضلع غربی محدوده

25,000

29,000

23,000

شرق :خیابان جنت تاضلع شمالی انبارنفت،ضلع غربی انبارنفت تاضلع جنوبی محدوده شهر
غرب:ضلع غربی محدوده تا امتداد خیابان شهدای گمنام

بلوک شماره 89

محدوده بلوک شماره( 89شهرسورمق)
شمال :ضلع شمالی محدوده شهر ازسمت غرب تاابتدای خیابان طالقانی
جنوب:خیابان شهدای گمنام

23,000

27,000

19,000

شرق :فرعی واقع درضلع شرقی آرامستان سورمق
غرب:ضلع غربی محدوده شهر

بلوک شماره 90

محدوده بلوک شماره( 90شهر سورمق)
محله فیض آباد تافاصله 100مترازبافت مسکونی آن

23,000

27,000

19,000

بلوک شماره 91

محدوده بلوک شماره( 91شهر سورمق)
ازمنتهی الیه بلوک های 10گانه تاانتهای حوزه

10,000

2,000

9,000

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه سال

حدود اربعه

1400

اداری

تجاری

مسکونی

بلوک شماره 92

محدوده بلوک شماره( 92شهرایزدخواست)
شمال :جاده آنتی بسمت تَل پلوئی
جنوب:بلوار شورا

21,000

25,000

19,000

شرق :جاده اصفهان – شیراز و ورودی شهر (بخشی ازبلوار پارسیان)
غرب :تپه مخابراتی تَل پلوئی

بلوک شماره 93

محدوده بلوک شمار( 93شهرایزدخواست)
شمال :بلوارشورا
جنوب  :بلوار بسیج

21,000

25,000

19,000

شرق  :بلوار پارسیان
غرب :گردنه علی آباد

بلوک شماره 94

محدوده بلوک شماره( 94شهرایزدخواست)
شمال :بلواربسیج
جنوب:بلوارمحالتی

25,000

29,000

22,000

شرق :بلوار پارسیان
غرب :کمربندی غرب

بلوک شماره 95

محدوده بلوک شماره( 95شهرایزدخواست)
شمال :جاده اصفهان  -شیراز
13,000

جنوب:خیابان شهرداری

15,000

11,000

شرق :جاده دسترسی به باغات
غرب :بلوارپارسیان

بلوک شماره 96

محدوده بلوک شماره( 96شهرایزدخواست)
شمال :خیابان شهرداری
جنوب :چَك (جاده قدیم)

17,000

19,000

2,000

شرق  :جاده دسترسی باغات
غرب :بلوار پارسیان

بلوک شماره 97

محدوده بلوک شماره( 97شهرایزدخواست)
شمال :چَك (جاده قدیم)
جنوب:چاه شماره یك شهرداری

25,000

29,000

22,000

شرق :رودخانه
غرب :خیابان باستان

بلوک شماره 98

محدوده بلوک شماره( 98شهرایزدخواست)
شمال :ورودی خیابان امام (ره)
جنوب:راه آهن
شرق :خیابان باستان
غرب :خیابان امام خمینی (ره)

16,000

19,000

2,000

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه سال

حدود اربعه

1400

اداری

تجاری

مسکونی

بلوک شماره 99

محدوده بلوک شماره( 99شهرایزدخواست)
شمال :خیابان فردوسی
جنوب:راه آهن

16,000

19,000

2,000

شرق  :خیابان امام (ره)
غرب :کمربند سبز دور شهر

بلوک شماره 100

محدوده بلوک شماره( 100شهرایزدخواست)
شمال :ورودی خیابان فرهنگ
جنوب:خیابان فردوسی

29,000

34,000

26,000

شرق :خیابان امام (ره)
غرب :کمربندی سبز دورشهر

بلوک شماره 101

محدوده بلوک شماره( 101شهرایزدخواست)
مناطق محدود به جنوب راه آهن

5,000

6,000

4,000

بلوک شماره 102

محدوده بلوک شماره( 102شهرایزدخواست)
مناطق محدود به شمال راه آهن

بلوک شماره 103

محدوده بلوک شماره103

4,000

6,000

4,000

(خسرو شیرین و دشت نجف آباد وله بهمن و حسن آباد شوالتی ودشت کلوان و اران وآب اشتر)

شمال :انتهای محدوده
جنوب:انتهای محدوده

15,000

18,000

13,000

شرق :انتهای محدوده
غرب :انتهای محدوده

بلوک شماره 104

محدوده بلوک شماره( 104بیدک و یعقوب آباد)
شمال :انتهای محدوده روستاهای فوق
جنوب:انتهای محدوده رو ستاهای فوق

31,000

36,000

28,000

شرق :انتهای محدوده تا سورمق
غرب :انتهای محدوده تا پلیس راه آباده

بلوک شماره 105

محدوده بلوک شماره( 105علی آباد وچنار و فیروزی و شورجستان وسعادت آبادوچهل زرعی و سایر)

شمال :انتهای محدوده روستاهای فوق
جنوب :انتهای محدوده روستاهای فوق
شرق  :انتهای محدوده روستاهای فوق
غرب :انتهای محدوده روستاهای فوق

11,000

15,000

9,000

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه سال

حدود اربعه

1400

اداری

تجاری

مسکونی

بلوک شماره 106

محدوده بلوک شماره( 106اراضی کشاورزی خسروشیرین ,دشت کلوان و اران)
شمال :انتهای محدوده روستاهای فوق
جنوب :انتهای محدوده روستاهای فوق

4,000

4,000

4,000

شرق  :انتهای محدوده روستاهای فوق
غرب :انتهای محدوده روستاهای فوق

بلوک شماره 107

محدوده بلوک شماره( 107اراضی کشاورزی آب اشتر ,حسن آباد ,شوالتی ,له بهمن و دشت نجف آباد)

شمال :انتهای محدوده روستاهای فوق
جنوب :انتهای محدوده روستاهای فوق
شرق  :انتهای محدوده روستاهای فوق
غرب :انتهای محدوده روستاهای فوق

13,000

13,000

13,000

