
محدوده بلوكجهتشماره بلوك
ارزش معامالتي هر متر 

مربع پاركينگ (ريال)

13,000,000يزد دوچرخهشمال
22,000,000بلوار مدرسشرق
13,000,000خيابان استقاللجنوب
13,000,000خيابان بهمن آبادغرب

9,000,000خيابان شهيد عباس زارعشاهي
7,500,000اراضي داخل بلوك

15,500,000يزد دوچرخهشمال
13,000,000خيابان بهمن آبادشرق
44,000,000خيابان آيت اهللا خامنه ايجنوب
66,000,000خيابان امام خميني تا ميدان ولي عصرغرب

77,000,000خيابان امام خميني از ميدان ولي عصر تا ميدان جوان
13,000,000اراضي داخل بلوك

13,000,000خيابان استقاللشمال
28,000,000بلوار مدرسشرق
39,000,000خيابان آيت اهللا خامنه ايجنوب
88,000,000خيابان امام خمينيغرب

9,000,000اراضي داخل بلوك بين بلوار مدرس تا خ بهمن آباد
13,000,000اراضي داخل بلوك بين  خ بهمن آباد تا خيابان امام

39,000,000خيابان آيت اهللا خامنه ايشمال
31,000,000بلوار مدرسشرق
33,000,000خيابان ميرباقريجنوب
12,000,000خيابان شهيد عبدالرضا زارعيغرب

9,000,000اراضي داخل بلوك
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محدوده بلوكجهتشماره بلوك
ارزش معامالتي هر متر 

مربع پاركينگ (ريال)

44,000,000خيابان آيت اهللا خامنه ايشمال
12,000,000خيابان شهيد عبدالرضا زارعيشرق
33,000,000خيابان ميرباقريجنوب
22,000,000جاده قديم يخدان به اردكانغرب

10,000,000اراضي داخل بلوك
55,000,000خيابان آيت اهللا خامنه ايشمال
22,000,000جاده قديم يخدان به اردكانشرق
44,000,000خيابان ميرباقريجنوب
88,000,000خيابان امام خمينيغرب

22,000,000كوچه شهيد كرمعلي فالح
20,000,000اراضي داخل بلوك

33,000,000خيابان ميرباقريشمال
39,000,000بلوار مدرسشرق
55,000,000خيابان سعيديجنوب
33,000,000بلوار نواب صفويغرب

17,000,000خيابان پژوهش و مادر
12,000,000اراضي داخل بلوك

33,000,000خيابان ميرباقريشمال
33,000,000بلوار نواب صفويشرق
83,000,000خيابان سعيديجنوب
17,000,000كوچه شركت فرهنگيانغرب

14,000,000اراضي داخل بلوك
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محدوده بلوكجهتشماره بلوك
ارزش معامالتي هر متر 

مربع پاركينگ (ريال)

44,000,000خيابان ميرباقريشمال
17,000,000كوچه شركت فرهنگيانشرق
83,000,000خيابان سعيديجنوب
132,000,000خيابان امام خمينيغرب

17,000,000اراضي داخل بلوك
55,000,000خيابان سعيديشمال
50,000,000بلوار مدرسشرق
39,000,000خيابان سلمان فارسيجنوب
39,000,000بلوار شهيد فاضليغرب

17,500,000اراضي داخل بلوك
83,000,000خيابان سعيديشمال
39,000,000بلوار شهيد فاضليشرق
44,000,000خيابان سلمان فارسيجنوب
165,000,000خيابان امام خمينيغرب

17,000,000خيابان بين الحرمين
15,000,000اراضي داخل بلوك

39,000,000خيابان سلمان فارسيشمال
55,000,000بلوار مدرسشرق
66,000,000بلوار بسيججنوب
44,000,000بلوار شهداغرب

18,000,000اراضي داخل بلوك
22,000,000خيابان خبرنگار
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محدوده بلوكجهتشماره بلوك
ارزش معامالتي هر متر 

مربع پاركينگ (ريال)

39,000,000خيابان سلمان فارسيشمال
44,000,000بلوار شهداشرق
44,000,000خيابان هفتم تيرجنوب
110,000,000خيابان امام خمينيغرب

20,000,000اراضي داخل بلوك
33,000,000خيابان هفتم تيرشمال
44,000,000بلوار شهداشرق
66,000,000بلوار بسيججنوب
13,000,000خيابان شارستان كوچكغرب

11,000,000اراضي داخل بلوك
44,000,000خيابان هفتم تيرشمال
13,000,000خيابان شارستان كوچكشرق
66,000,000بلوار بسيججنوب
77,000,000خيابان امام خمينيغرب

7,000,000اراضي داخل بلوك
20,000,000خيابان آيت

66,000,000بلوار بسيجشمال
66,000,000بلوار مدرسشرق
77,000,000بلوار ميرشمس الحقجنوب
22,000,000بلوار فردوسي و بهارستانغرب

9,000,000اراضي داخل بلوك
33,000,000خيابان 12 دي

2015,000,000 متري شرق پارك بهاران
4528,000,000 متري شرق پارك بهاران

1411,000,000 متري ده شيخي
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محدوده بلوكجهتشماره بلوك
ارزش معامالتي هر متر 

مربع پاركينگ (ريال)

66,000,000بلوار بسيجشمال
22,000,000بلوار فردوسي و بهارستانشرق
61,000,000بلوار ميرشمس الحقجنوب
22,000,000بلوار خواجه رشيدالدين از ميدان كشف االسرار تا سه راه شهريارغرب

44,000,000بلوار خواجه رشيدالدين از  سه راه شهريار تا ميدان شهرداري
22,000,000خيابانهاي شهرك امام جعفر صادق

28,000,000خيابان شهريار
13,000,000اراضي شهرك امام جعفرصادق

12,000,000اراضي شمس آباد
66,000,000بلوار ميرشمس الحقشمال
66,000,000بلوار مدرسشرق
8,000,000اراضي بدرآباد و كاظم آبادجنوب
7,000,000امتداد جاده كشتخوان از ابتداي ميدان خواجه رشيدالدين به طرف چاه شمس آبادغرب

8,000,000اراضي داخل بلوك
13,000,000خيابان جنب هتل كرياس

2013,000,000 متري شرق هتل كرياس
3,000,000 اراضي  كاظم آبادشمال
8,000,000بلوار مدرسشرق
3,000,000آخرين اراضي ثبتي ميبد (اراضي شمس آباد )جنوب
3,000,000امتداد برج كاظم آباد تا آخرين محدوده ثبتي ميبدغرب

3,000,000اراضي داخل بلوك
11,000,000خيابان هتل قصر
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محدوده بلوكجهتشماره بلوك
ارزش معامالتي هر متر 

مربع پاركينگ (ريال)

6,000,000اراضي ثبتي ميبدشمال
12,000,000خيابان ولي عصرشرق
22,000,000خيابان شهيد حسيني نسبجنوب
28,000,000بلوار مدرسغرب

6,000,000اراضي داخل بلوك
12,000,000خيابان غدير

11,000,000خيابان شهرك آيت اهللا اعرافي
11,000,000خيابان تاالر  الماس

22,000,000خيابان شهيد حسيني نسبشمال
33,000,000خيابان ولي عصرشرق
22,000,000خيابان شهيد مبينيجنوب
31,000,000بلوار مدرسغرب

8,000,000اراضي داخل بلوك
9,000,000خيابان سعادت آباد بجاري

11,000,000خيابان 16 متري شرف الديني
13,000,000خيابان غدير

22,000,000خيابان شهيد مبينيشمال
39,000,000خيابان ولي عصرشرق
33,000,000خيابان آيت اله  اعرافيجنوب
44,000,000بلوار مدرسغرب

7,000,000اراضي داخل بلوك
13,000,000خيابان امام رضا (ع)
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محدوده بلوكجهتشماره بلوك
ارزش معامالتي هر متر 

مربع پاركينگ (ريال)

44,000,000خيابان آيت اله اعرافيشمال
33,000,000خيابان ولي عصرشرق
44,000,000خيابان شهيد موذنجنوب
50,000,000بلوار مدرسغرب

12,000,000اراضي داخل بلوك
6,000,000اراضي ثبتي ميبدشمال
6,000,000اراضي محمدآباد و دستجردشرق
15,000,000خيابان انقالب و امتداد آنجنوب
39,000,000خيابان ولي عصرغرب

7,000,000اراضي داخل بلوك
15,000,000خيابان انقالب و امتداد آنشمال
6,000,000اراضي محمدآباد و دستجردشرق
17,000,000بلوار امام سجادجنوب
33,000,000خيابان ولي عصرغرب

7,000,000اراضي داخل بلوك
44,000,000خيابان شهيد موذنشمال
22,000,000بلوار امام سجاد (ع)شرق
22,000,000بلوار 17 شهريور و امتداد آنجنوب
66,000,000بلوار مدرسغرب

13,000,000اراضي داخل بلوك
22,000,000بلوار هاي شهرك شهدا

18,000,000خيابان هاي شهرك شهدا
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محدوده بلوكجهتشماره بلوك
ارزش معامالتي هر متر 

مربع پاركينگ (ريال)

22,000,000امتداد بلوار امام سجادشمال
3,000,000اراضي موات تا كمربندي شرقيشرق
22,000,000امتداد بلوار 17 شهريورجنوب
3,000,000رودخانه موسي خانغرب

7,000,000اراضي داخل بلوك
4,000,000اراضي موسي خان ، شاه جهان اباد ، ولي اباد ، سعيد اباد

22,000,000بلوار 17 شهريورشمال
22,000,000خيابان سعيد ابادشرق
14,000,000جاده مهرآباد و خيابان شهرك جهاد كشاورزيجنوب
55,000,000بلوار مدرسغرب

11,000,000اراضي داخل بلوك
15,000,000امتداد بلوار 17 شهريورشمال
3,000,000اراضي موات تا كمربندي شرقيشرق
7,500,000ادامه خيابان مهرآبادجنوب
12,000,000خيابان شهرك جهاد كشاورزيغرب

5,000,000اراضي داخل بلوك
22,000,000خيابان مهرآباد و خيابان جديد االحداث مهرآبادشمال
3,000,000اراضي موات تا كمربندي شرقيشرق
6,000,000جاده مزرعه كالنترجنوب
22,000,000بلوار مدرسغرب

4,000,000اراضي داخل بلوك
6,000,000جاده مزرعه كالنترشمال
3,000,000اراضي مواتشرق
0اراضي محدوده اشكذرجنوب
9,000,000بلوار مدرسغرب

3,000,000اراضي داخل بلوك
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محدوده بلوكجهتشماره بلوك
ارزش معامالتي هر متر 

مربع پاركينگ (ريال)

20,000,000اراضي ثبتي ميبدشمال
66,000,000خيابان امام خمينيشرق
55,000,000خيابان آزادگانجنوب
22,000,000خيابان دكتر راديغرب

18,000,000اراضي داخل بلوك
22,000,000خيابان 16 متري عشرت اباد

20,000,000اراضي ثبتي ميبدشمال
22,000,000خيابان دكتر راديشرق
55,000,000خيابان آزادگانجنوب
39,000,000بلوار رسالتغرب

28,000,000خيابان جمهوري اسالمي
14,000,000اراضي داخل بلوك

55,000,000خيابان آزادگانشمال
77,000,000خيابان امام خمينيشرق
33,000,000خيابان شهيد درويشيجنوب
28,000,000خيابان پاسدارانغرب

22,000,000خيابان درويشي به آزادگان
20,000,000اراضي داخل بلوك از خ امام تا خ درويشي -آزادگان

17,000,000اراضي داخل بلوك از خ  درويشي -آزادگان تا خ پاسداران
44,000,000خيابان آزادگانشمال
28,000,000خيابان پاسدارانشرق
18,000,000ادامه خيابان شهيد درويشي تا بلوار مطهريجنوب
39,000,000بلوار شهيد مطهريغرب

15,000,000اراضي داخل بلوك
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محدوده بلوكجهتشماره بلوك
ارزش معامالتي هر متر 

مربع پاركينگ (ريال)

33,000,000خيابان شهيد درويشيشمال
88,000,000خيابان امام خمينيشرق
55,000,000خيابان آيت اهللا كاشانيجنوب
33,000,000خيابان باهنرغرب

20,000,000اراضي داخل بلوك
33,000,000خيابان شهيد درويشيشمال
33,000,000خيابان باهنرشرق
39,000,000خيابان آيت اهللا كاشانيجنوب
39,000,000بلوار شهيد مطهريغرب

14,000,000اراضي داخل بلوك
55,000,000خيابان آيت اهللا كاشاني از خيابان امام تا شهيد باهنرشمال

39,000,000خيابان آيت اهللا كاشاني از خيابان شهيد باهنر تا شهيد مطهري
132,000,000خيابان امام خمينيشرق
50,000,000خيابان شهيد رجاييجنوب
39,000,000بلوار شهيد مطهريغرب

33,000,000خيابان آيت اهللا حائري
19,000,000اراضي داخل بلوك

39,000,000خيابان شهيد رجاييشمال
132,000,000خيابان امام خمينيشرق
110,000,000خيابان آيت اهللا طالقاني از امام تا ميدان اللهجنوب

55,000,000خيابان آيت اهللا طالقاني از  ميدان الله تا ميدان ابوالفضلي
44,000,000خيابان آيت اهللا حائريغرب

22,000,000اراضي داخل بلوك از خيابان امام تا خيابان طالقاني به رجايي
14,000,000اراضي داخل بلوك از  خيابان طالقاني به رجايي تا خيابان حائري
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محدوده بلوكجهتشماره بلوك
ارزش معامالتي هر متر 

مربع پاركينگ (ريال)

110,000,000خيابان آيت اهللا طالقانيشمال
132,000,000خيابان امام خمينيشرق
55,000,000خيابان معلمجنوب
44,000,000خيابان آيت اهللا دستغيبغرب

19,000,000اراضي داخل بلوك
55,000,000خيابان آيت اهللا طالقانيشمال
44,000,000خيابان آيت اهللا دستغيبشرق
50,000,000خيابان معلمجنوب
33,000,000خيابان شهيد وحيديغرب

17,000,000اراضي داخل بلوك
55,000,000خيابان آيت اهللا طالقانيشمال
33,000,000خيابان شهيد وحيديشرق

44,000,000خيابان معلمجنوب

61,000,000خيابان 22 بهمنغرب

15,000,000اراضي داخل بلوك

55,000,000خيابان معلمشمال

99,000,000خيابان امام خميني (از خيابان معلم تا سيد صدر الدين قنبر  )شرق

66,000,000خيابان امام خميني (از سيد صدر الدين قنبر تا ميدان شهرداري )

55,000,000بلوار قاضي ميرحسينجنوب

39,000,000خيابان آيت اهللا دستغيبغرب

22,000,000خيابان مسجد جامع
10,000,000اراضي داخل بلوك
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محدوده بلوكجهتشماره بلوك
ارزش معامالتي هر متر 

مربع پاركينگ (ريال)

44,000,000خيابان معلمشمال
39,000,000خيابان آيت اهللا دستغيبشرق
39,000,000بلوار قاضي ميرحسينجنوب
50,000,000خيابان 22 بهمنغرب

15,000,000اراضي داخل بلوك
50,000,000بلوار قاضي ميرحسينشمال
44,000,000خيابان خواجه رشيد الدينشرق
28,000,000خيابان شهيد بهشتيجنوب
39,000,000بلوار جعفري نژادغرب

11,000,000اراضي داخل بلوك
28,000,000خيابان شهيد بهشتيشمال
33,000,000خيابان خواجه رشيد الدينشرق
33,000,000بلوار خرمشهرجنوب
28,000,000بلوار جعفري نژادغرب

8,000,000اراضي داخل بلوك
33,000,000بلوار خرمشهرشمال
7,000,000امتداد جاده كشتخوان از ابتداي ميدان خواجه رشيدالدين به طرف چاه شمس آبادشرق
4,000,000آخرين اراضي ثبتي ميبدجنوب
22,000,000بلوار گلستانغرب

3,000,000اراضي داخل بلوك
44,000,000ميدان  9 دي به طرف ميدان گلهاشمال
44,000,000بلوار مطهريشرق
28,000,000خيابان آسيابجنوب
8,000,000رودخانه دهنوغرب

6,000,000اراضي داخل بلوك
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محدوده بلوكجهتشماره بلوك
ارزش معامالتي هر متر 

مربع پاركينگ (ريال)

28,000,000بلوار امير كبيرشمال
8,000,000رودخانه دهنوشرق
11,000,000جاده حسن آباد (پل عيشي )جنوب
11,000,000جاده حسن آباد به بفروييهغرب

3,000,000اراضي داخل بلوك
20,000,000خيابان آسيابشمال
39,000,000بلوار مطهريشرق
28,000,000بلوار شهييد اشتريجنوب
28,000,000خيابان باغشهر بيدهغرب

44,000,000خيابان حائري
50,000,000خيابان 22 بهمن از ميدان ابوالفضلي تا خيابان سيد الشهدا
50,000,000خيابان 22 بهمن از خيابان سيد الشهدا تا  ميدان هالل احمر

28,000,000خيابان سيد الشهدا
10,000,000اراضي داخل بلوك

6,000,000جاده كشتخواني حسن آبادشمال
28,000,000خيابان باغشهر بيدهشرق
28,000,000بلوار شهييد اشتريجنوب
9,000,000خيابان بيده به حسن آبادغرب

6,000,000اراضي داخل بلوك
28,000,000بلوار شهيد اشتريشمال
22,000,000بلوار نبي اكرمشرق
7,000,000جاده راه آهنجنوب
7,000,000كمربندي و اراضي ثبتي ميبدغرب

7,000,000اراضي داخل بلوك
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محدوده بلوكجهتشماره بلوك
ارزش معامالتي هر متر 

مربع پاركينگ (ريال)

33,000,000بلوار قاضي ميرحسينشمال
39,000,000بلوار جعفري نژادشرق
44,000,000بلوار خرمشهرجنوب
22,000,000بلوار نبي اكرمغرب

10,000,000اراضي داخل بلوك
11,000,000امتداد بلوار خرمشهرشمال
11,000,000امتداد بلوار گلستانشرق
5,000,000انتهاي اراضي ثبتي ميبدجنوب
5,000,000انتهاي اراضي ثبتي ميبدغرب

4,000,000اراضي داخل بلوك

54

53
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