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ارزش معامالتی عرصه امالک: بخش اول

 ارزش معامالتی عرصه امالک بر مبنای ارزش های معامالتی مندرج  درذیل نقشه های هر بلوک و با رعایت مقررات زیر 

: محاسبه می گردد 

، تجاری  ، مسکونیارزش معامالتی عرصه امالک بر اساس میانگین روز عرصه امالک به تفکیک کاربریهای - 1

مندرج در ) بر اساس ضرائب تعدیل ارزش های معامالتی امالک مسکونی سایر کاربری ها بوده و در مورد اداری

.بشرح جدول ذیل و مطابق مجموعه پیوست تعیین می گردد  (ذیل نقشه های هر بلوک 

3

ب

 بر یا بیشتر باشند ، باالترین ارزش معبر مربوطه مالک عمل خواهد بود 2در محاسبه ارزش عرصه هایی که دارای  _4

.مشروط بر این که از معبر مذکور راه عبور داشته باشد 

.ارزش عرصه امالک واقع در بر میادین ، معادل ارزش بزرگترین معبری است که از آن میدان منشعب می شود  _5

: به شرح ذیل صورت می پذیردنوع کاربری عرصه امالکتشخیص  _2

.کاربری امالک بر اساس نوع کاربری مندرج در سند رسمی و یا سایر اسناد مثبته مربوط می باشد   _2_1

در خصوص امالکی که کاربری آنها مشخص نیست ، براساس نوع کاربری اعیانی احداث شده درآنها  و در خصوص   _2_2

، بر اساس قدرالسهم عرصه هر یک از اعیانی های مستحدثه و نوع کاربری آنها تعیین می  (مختلط  )اعیانی با کاربری متفاوت 

.گردد 

.جدول فوق عمل خواهد شد  (4)در خصوص عرصه امالک فاقد کاربری و فاقد اعیانی ، طبق ردیف  _2_3

 متر عرض می باشد و به ازاء متر یا 12ارزش های معامالتی عرصه مندرج در جداول پیوست این مجموعه ، مربوط به معابر با عرض  _3

و در سایر  (%3)سه درصد ضریبی از متر ، مازاد یا کسر،  نسبت به مبنای مذکور ، حسب مورد در خصوص امالک با کاربری تجاری ، 

.به ارزش های مزبور اضافه یا از آن کسر می گردد  (%2 )دو درصد کاربری ها 

 متر درخصوص امالک با کاربری 20افزایش های مذکور در ارزش های معامالتی عرصه امالک برای معابر باالتر از :تذکر

. متر برای سایر کاربری های محاسبه نمی گردد 30مسکونی و معابر باالتر از 

:ارزش معامالتی امالک عبارت است از مجموع ارزش معامالتی عرصه واعیان به شرح ذیل

نوع کاربری

...ورزشی،گردشگری،هتلداری و-درمانی،تفریحی-خدماتی،آموزشی،فرهنگی،بهداشتی

کارگاهی،حمل ونقل،انبار و توقفگاه-صنعتی

...باغات،اراضی مزروعی آبی،دامداری،دامپروری،پرورش طیور و آبزیان،پرورش گل وگیاه و(الف

اراضی مزروعی دیمی(ب

سایر

:کشاورزی

 شهر اصفهان   ضوابط اجرایی ارزش معامالتی امالک



سایر

1180150

214055

310040

ارزش  (%60)ارزش عرصه امالکی که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از ملک مجاور را دارند ، برابر شصت درصد  _6

.عرصه معبری است که راه عبور ملک از آن منشعب می شود

ارزش عرصه امالکی که بر بزرگراه ، اتوبان ، مسیل ، حریم راه آهن و نهر قرار دارند ، تا زمانی که شرایط استفاده وعبور و  _7

مرور از آنها ، نظیر خیابان های داخلی شهر جهت دسترسی به ملک مورد نظر مهیا نباشد و رفت و آمد آنان ازخیابان های 

.دیگر صورت پذیرد ، برابر خیابان مورد استفاده محاسبه می شود

ارزش معامالتی عرصه سراها  ، پاساژها وکاروانسراها بر اساس باالترین ارزش معامالتی معبری که  از آن منشعب می   _8

.                                                                                                                             شوند ، محاسبه می شود

چنانچه برای امالک واقع درحریم قانونی شهر ، بخش و روستای مورد نظر ارزش معامالتی تعیین نشده باشد ،  _9        

ارزش معامالتی نزردیک ترین محل مشابه ، حسب مورد مبنای محاسبه خواهد بود (%70) هفتاد درصدمعادل 

پ

از طبقه ششم به باال به ازای  (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت ) پنج طبقهدر ساختمان های مسکونی و اداری بیش از  _1

. جدول فوق اضافه می شود2به قیمت هر متر مربع ساختمان ردیف  (%1.5)یک و نیم درصدهر طبقه باالتر ، 

سی درصد وحد اکثر  (%10)ده درصددرساختمان های تجاری به ازاء هرطبقه باالتر یا پایین تر از طبقه همکف ،  _2

.                                       موضوع ردیف یک جدول فوق کسر می گردد  (اعیانی )از ارزش معامالتی هر متر مربع  (30%)

قیمت هر متر  (% 50)پنجاه درصدارزش هر متر مربع پارکینگ و انباری متعلق به هر واحد ساختمانی معادل  _4             

.مربع ساختمان مندرج در جدول فوق تعیین  می گردد 

 سال نسبت به سال محاسبه ارزش 20تا سقف  (با ارائه اسناد و مدارک مثبته  )به ازاء هر سال قدمت ساختمان   _5

که مطابق بند های فوق تعیین می گردد ، کسر می  ( درصد40تا سقف )از کل ارزش معامالتی اعیانی ملک  %2معامالتی 

.شود 

(اعیانی)ارزش معامالتی ساختمان: بخش دوم

بر اساس متراژ  اعیانی مستحدثه ، نوع سازه ساختمان و کاربری  (اعم از مختلط و غیر مختلط )ارزش معامالتی اعیانی امالک 

:آن مطابق جدول و با رعایت مقررات ذیل محاسبه می گردد

ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش % 30برای محاسبه ارزش معامالتی اعیانی امالک،: تذکر

.معامالتی عرصه ملک قرار گرفته است،به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه می گردد

تجاری

مسکونی واداری

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

...و (توقفگاه)فرهنگی ،هتلداری ،گردشگری ،حمل و نقل ، انبار، پارکینگ عمومی 

کشاورزی

(...دامداری ، دامپروری،پرورش طیور وآبزیان ، پرورش گل و گیاه و)

تمام بتون ، اسکلت بتونی 

وفلزی ، سوله

نوع کاربری اعیانی

قیمت هر متر مربع ساختمان بر مبنای نوع سازه

(ارقام به هزار ریال) 

ف
دی

ر
46025



ردیف

1
2
3
4

:نکته 

سایر ضوابط: بخش چهارم

ارزش معامالتی امالکی که نیاز به اصالح اسناد مالکیت دارند، تا زمانیکه اسناد مالکیت آنها اصالح نشده باشد،تابع  _1

.مشخصات مندرج در سند مالکیت می باشد
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مراحل ساخت ساختمان

فونداسیون

اسکلت

سفت کاری

نازک کاری

ت

درصد از ارزش معامالتی 

10

امالک منظور نمی (اعیانی)کلیه فضاهای غیرمسقف و همچنین مشاعات ساختمان درمحاسبه ارزش معامالتی ساختمان  _6

.شود 

ارزش معامالتی اعیانی واحد های تکمیل نشده: بخش سوم

ارزش معامالتی اعیانی ساختمان های تکمیل نشده با توجه به وضعیت آن در هر یک از مراحل ساخت و با رعایت مقررات 

و در امالکی که دارای دو یا چند طبقه می باشند ، ارزش . بخش دوم ضوابط اجرایی این مجموعه بشرح ذیل تعیین می شود 

.معامالتی اعیانی هر طبقه بر اساس تطبیق وضعیت موجود آن با یکی از مراحل چهارگانه ذیل محاسبه می گردد

درخصوص امالکی که برای آنها در این دفتر ارزشی تعیین نشده است قوانین و مقرّرات تابع 
 بخش سوّم ضوابط این دفترچه می باشد9 بند 



شمال

شرق

جنوب1

غرب

 زاینده رود

 خیابان چهارباغ باال

 خیابان نظرشرقى

خیابان توحید

1_01

اداریتجاریمسکونی

506,0481,012,096759,072

1

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب2

 نظامى خیابان حکیمغرب

1_02

 زاینده رود

خیابان توحید

 خیابان نظرشرقى

اداریتجاریمسکونی

487,926975,852731,889

2

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب3

غرب

تجاریمسکونی

2_01

اداری

358,364716,728537,546

3

 خیابان نظرشرقى

 خیابان چهارباغ باال

شرقی خیابان شریعتی

خیابان توحید

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب4

غرب

4

اداریتجاریمسکونی

322,527645,055483,791

خیابان نظرمیانی

خیابان توحید

غربی خیابان شریعتی

 نظامى خیابان حکیم

2_02 محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب5

غرب

0

خیابان توحید

3_01

خیابان شریعتی شرقی

 خیابان چهارباغ باال

 خیابان دانشگاه

اداریتجاریمسکونی

560,5181,121,035840,777

5

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب6

غرب

0

اداریتجاریمسکونی

505,3851,010,770758,077

6

خیابان توحید

(قزلباش)خیابان شهید موحدی نیا 

 نظامى خیابان حکیم

3_02 محدوده بلوک

خیابان شریعتی غربی



شمال

شرق

جنوب7

غرب

اداریتجاریمسکونی

385,930771,860578,895

3_03

 نظامى خیابان حکیم

 خیابان دانشگاه

(قزلباش)خیابان شهید موحدی نیا 

7

محدوده بلوک

خیابان توحید



شمال

شرق

جنوب8

غرب

حد فاصل سه راه نظر تا پل مارنان

4_01

 زاینده رود

 نظامى خیابان حکیم

خیابان نظر غربی

 خیابان وحید

661,5951,323,189992,392

8

اداریتجاریمسکونی

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب9

غرب

0

441,063882,126661,595

خیابان خواجه پطرس

اداریتجاریمسکونی

9

4_02

خیابان نظر غربی

 نظامى خیابان حکیم

 خیابان خاقانی

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب10

غرب

372,147

10

0

خیابان وحید

اداریتجاریمسکونی

4_03

خیابان نظر غربی

خیابان خواجه پطرس

 خیابان خاقانی

248,098496,196

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب11

غرب

اداریتجاریمسکونی

606,462

11

5_01

 خیابان خاقانی

 نظامى خیابان حکیم

خیابان محتشم کاشانی

کوچه شهید رحیمی

محدوده بلوک

404,308808,616



شمال

شرق

جنوب12

غرب

12

اداریتجاریمسکونی

303,231606,462454,846

5_02 محدوده بلوک

 خیابان خاقانی

 کوچه شهید رحیمی

خیابان محتشم کاشانی

 خیابان وحید



شمال

شرق

جنوب13

غرب

خیابان محتشم کاشانی

 نظامى خیابان حکیم

521,925391,444

13

260,962

01_6محدوده بلوک

خیابان حسین آباد

 خیابان وحید

اداریتجاریمسکونی



شمال

شرق

جنوب14

غرب

اداریتجاریمسکونی

 خیابان وحید

234,866469,732352,299

14

6_02

خیابان حسین آباد

 نظامى خیابان حکیم

 خیابان ارتش

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب15

غرب

اداریتجاریمسکونی

7_01

 زاینده رود

خیابان وحید

خیابان باغ دریاچه 

بلوار میرزا کوچک خان 

487,007974,014730,511

15

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب16

غرب

620,245

16

 خیابان وحید

 خیابان رودکی

بلوار میرزا کوچک خان 

اداریتجاریمسکونی

خیابان باغ دریاچه 

413,497826,993

7_02 محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب17

غرب

8_01

 خیابان وحید

بلوار کشاورز

خیابان عالمه جعفری

اداریتجاریمسکونی

330,797661,595

خیابان رودکی

محدوده بلوک

496,196

17



شمال

شرق

جنوب18

غرب

446,576

18

خیابان رودکی

خیابان عالمه جعفری

595,435 297,718

محدوده بلوک

بلوار کشاورز

بلوار میرزا کوچک خان 

اداریتجاریمسکونی

8_02



شمال

شرق

جنوب19

غرب

واقع در بافت مسکونی خیابان باغ فردوس

 زاینده رود

9_01

477,818955,637716,728

19

اتوبان شهید حبیب اللهی

بلوار کشاورز

خبایان باغ فردوس

اداریتجاریمسکونی

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب20

غرب

باغ زیار

 بزرگ راه شهید حبیب اللهی

20

اداریتجاریمسکونی

284,853569,707427,280

9_02

میدان سهروردی 

 بلوار میرزا کوچک خان

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب21

غرب

اداریتجاریمسکونی

باغ زیار 

 بلوار میرزا کوچک خان

9_03

بلوار کشاورز

 بزرگ راه شهید حبیب اللهی

238,909477,818358,364

21

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب22

غرب

179,182

22

اداریتجاریمسکونی

9_04

خیابان قائمیه

خیابان قائمیه

اتوبان ذوب آهن

جاده نیروگاه و پایان محدوده

119,455238,909

اراضی و اقع در شماالَ بلوار کشاورز 

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب23

غرب

خیابان باغ فردوس 

پایان محدوده

187,452

23

اداریتجاریمسکونی

9_05

 زاینده رود

خیابان باغ فردوس 

124,968249,936

اراضی واقع در پروژه ناژوان

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب24

غرب

24

10_01

 زاینده رود

خیابان قائمیه 

اتوبان ذوب آهن

پایان محدوده

اداریتجاریمسکونی

150,697301,393226,045

اراضی واقع درطرفین قائمیه تا نیروی انتظامی

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب25

غرب

10_02

 زاینده رود

خیابان قائمیه 

اتوبان ذوب آهن

پایان محدوده

137,832275,664206,748

اراضی واقع درطرفین قائمیه از  نیروی انتظامی تا پایان محدوده

اداریتجاریمسکونی

25

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب26

غرب

مسکونی

10_03

پایان محدوده

 زاینده رود

خیابان قائمیه 

اتوبان ذوب آهن

اراضی واقع در طرفین بلوار شفق 

اداریتجاری

69,835139,670104,752

26

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب27

غرب

10_04

 زاینده رود

خیابان قائمیه 

اتوبان ذوب آهن

پایان محدوده

اداریتجاریمسکونی

104,752

اراضی واقع در شرق جاده نیروگاه واقع در محدوده 

209,505157,129

27

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب28

غرب

28

دامنه غربی کوه صفه و پایان محدوده

60,646121,29290,969

11_01

بلوار بعثت

اداریتجاریمسکونی

بزرگراه شهید دستگردی 

خیابان جردن

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب29

غرب

بزرگراه شهید دستگردی 

پایان محدوده

دامنه غربی کوه صفه و پایان محدوده

29

اداریتجاریمسکونی

54,582109,16381,872

11_02

خیابان جردن

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب30

غرب

اراضی دولتی واقع در محدوده دانشگاه اصفهان و ارتش

30

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

192,965385,930289,448

11_03

خیابان دانشگاه

خیابان هزار جریب 

بزرگراه شهید آقارب پرست

خیابان شهدای صفه



شمال

شرق

جنوب31

غرب

اراضی واقع درکوی امام جعفر صادق

اداریتجاریمسکونی

11_04

339,986679,972509,979

31

محدوده بلوک

خیابان دانشگاه

خیابان هزار جریب 

بزرگراه شهید آقارب پرست

خیابان شهدای صفه



شمال

شرق

جنوب32

غرب

اراضی واقع درکوی سپاهان

خیابان هزار جریب 

32

بزرگراه شهید آقارب پرست

خیابان شهدای صفه

11_05

خیابان دانشگاه

اداریتجاریمسکونی

305,988611,975458,981

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب33

غرب

اراضی واقع در منطقه نظامی غدیر وسپاهان شهر

اداریتجاریمسکونی

305,988611,975458,981

33

11_06

خیابان دانشگاه

خیابان هزار جریب 

بزرگراه شهید آقارب پرست

خیابان شهدای صفه

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب34

غرب

اراضی واقع در دامنه شمالی کوه صفه

34

11_07

خیابان دانشگاه

خیابان هزار جریب 

بزرگراه شهید آقارب پرست

خیابان شهدای صفه

اداریتجاریمسکونی

20,21540,43130,323

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب35

غرب

اداریتجاریمسکونی

11_08

229,720459,441344,581

35

بلوار کشاورز

بلوار جانبازان 

خیابان دکتر حسابی

بزرگراه شهید میثمی

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب36

غرب

اداریتجاریمسکونی

11_09

خیابان دکتر حسابی

بلوار جانبازان 

خیابان بانو علویه همایونی

بزرگراه شهید میثمی

محدوده بلوک

310,122

36

206,748413,497



شمال

شرق

جنوب37

غرب

206,748413,497310,122

11_10

خیابان بانو علویه همایونی

بلوار جانبازان 

37

اداریتجاریمسکونی

دامنه شمالی کوه صفه  تا پایان محدوده 

بزرگراه شهید میثمی

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب38

غرب

اداریتجاریمسکونی

206,748413,497310,122

38

بزرگراه شهید میثمی

خیابان دکتر حسابی

بلوار گلها

11_11

بلوار کشاورز

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب39

غرب

11_12

خیابان دکتر حسابی

بزرگراه شهید میثمی

خیابان محمد ساعد اصفهانی

بلوار گلها

اداریتجاری

206,748413,497310,122

39

مسکونی

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب40

غرب

اداریتجاریمسکونی

248,098496,196372,147

12_01

خیابان محمد ساعد اصفهانی

بزرگراه شهید میثمی

دامنه شمالی کوه صفه  تا پایان محدوده 

بلوار گلها

40

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب41

غرب

اداریتجاریمسکونی

223,288446,576334,932

41

12_02

اتوبان ذوب آهن

بلوار گلها

دامنه شمالی کوه صفه  تا پایان محدوده 

 اتوبان ذوب آهن ودامنه شمالی کوه صفه  تا پایان محدوده 

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب42

غرب

42

خیابان بهداری لشکر و امتداد آن تا پایان محدوده 

223,288446,576334,932

12_03

 خیابان ارتش 

اداریتجاریمسکونی

خیابان شهدای صفه

دامنه شمالی کوه صفه 

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب43

غرب

دامنه شمالی کوه صفه  تا پایان محدوده 

اداری

12_04

 خیابان ارتش 

خیابان بهداری لشکر و پایان محدوده 

میدان ارتش وامتداد آن تا دامنه شمالی کوه صفه  

تجاریمسکونی

223,288446,576334,932

43

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب44

غرب

بلوار کشاورز

میدان ارتش وامتداد آن تا دامنه شمالی کوه صفه  

دامنه شمالی کوه صفه  تا پایان محدوده 

بلوار جانبازان

12_05

334,932

44

223,288446,576
اداریتجاریمسکونی

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب45

غرب

اراضی واقع در کوی امیریه 

پایان محدوده 

پایان محدوده

اداریتجاریمسکونی

12_06

بزرگ راه آقارب پرست

اتوبان شهید میثمی

223,288446,576334,932

45

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب46

غرب

46

خیابان خرم

اداریتجاریمسکونی

223,288446,576334,932

12_07

میدان جمهوری

خیابان آیت اهلل کاشانی

خیابان نوّاب صفوی

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب47

یزرگراه شهید خرازیغرب

اداریتجاریمسکونی

12_08

خیابان نوّاب صفوی

خیابان آیت اهلل کاشانی

خیابان صاحب روضات

192,965385,930289,448

47

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب48

غرب

229,720459,441344,581

48

خیابان صاحب روضات

خیابان آیت اهلل کاشانی

خیابان جهاد

یزرگراه شهید خرازی

13_01

اداریتجاریمسکونی

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب49

غرب

خیابان دکتر بهشتی

خیابان مسجد لنبان

یزرگراه شهید خرازی

13_02

خیابان جهاد

154,372308,744231,558

49

اداریتجاری مسکونی

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب50

غرب

اداریتجاری

150,697301,393226,045

50

14

خیابان مقداد

خیابان صائب

مسکونی

خیابان مسجدلنبان 

دکتربهشتى 

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب51

غرب

15_01

خیابان مقداد

خیابان صائب و پل شیری

خیابان آیت اهلل مطهری

یزرگراه شهید خرازی

اداریتجاریمسکونی

170,912341,824256,368

51

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب52

غرب

153,821307,642230,731

52

خیابان شهید دکتر بهشتی

خیابان آیت اهلل مطهری

خیابان صائب و پل شیری

اداریتجاریمسکونی

15_02

خیابان صائب

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب53

غرب

16

53

اداریتجاریمسکونی

165,399330,797248,098

خیابان آیت اهلل مطهری

خیابان شهید دکتر بهشتی

زاینده رود

خیابان صائب

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب54

یزرگراه شهید خرازیغرب

اداریتجاریمسکونی

17_01

خیابان آیت اهلل مطهری

خیابان صائب واستاد قدسی

زاینده رود

محدوده بلوک

284,853569,707427,280

54



شمال

شرق

جنوب55

غرب

اداری

330,797661,595496,196

55

بلوار آتشگاه

یزرگراه شهید خرازی

خیابان میرزا طاهر

خیابان شهید مظاهری

17_02

تجاریمسکونی

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب56

غرب

بلوار آتشگاه

خیابان شهید مظاهری

خیابان میرزا طاهر

خیابان وحدت 

358,364716,728537,546

18_01

اداریتجاریمسکونی

56

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب57

غرب

جنوب میرزا طاهرحدفاصل خیام تا کوچه سقاخانه وشماالَ نهر فدن

خیابان میرزا طاهر

بزرگراه خیام

نهر فدن

کوچه زاینده رود

2,425,8471,819,385

57

اداریتجاری

1,212,924
مسکونی

18_02 محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب58

غرب

اراضی واقع دربافت مسکونی جنوباَ نهر فدن 

18_03

خیابان میرزا طاهر

1,091,6312,183,2621,637,447

58

بزرگراه خیام

زاینده رود

کوچه زاینده رود

اداریتجاریمسکونی

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب59

غرب

جنوباَ میرزاطاهر شرقاَ کوچه سقاخانه غرباَ کوچه زاینده رود، شماالَ زاینده رود

399,713

کوچه زاینده رود

59

اداریتجاریمسکونی

19_01

خیابان میرزا طاهر

بزرگراه خیام

نهر فدن

266,476532,951

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب60

غرب

اراضی واقع در پروژه فضای سبز ناژوان 

206,748

19_02

نهر فدن

کوچه سقاخانه و ادامه تا نهرفدن

زاینده رود

137,832275,664

کوچه زاینده رود

اداریتجاریمسکونی

60

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب61

غرب

اداریتجاریمسکونی

284,853569,707427,280

61

20_01

بلوار آتشگاه

خیابان وحدت 

خیابان میرزا طاهر

خیابان زیتون

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب62

غرب

بلوار آتشگاه

20_02

286,691215,018

62

143,346

خیابان زیتون

ادامه خیابان میرزا طاهر و کوچه مادی آسیاب تا پایان محدوده

کوچه شهدای منارجنبان

اداریتجاریمسکونی

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب63

غرب

مسکونی

20_03

بلوار آتشگاه

کوچه شهدای منارجنبان

ادامه خیابان میرزا طاهر و کوچه مادی آسیاب تا پایان محدوده

خیابان آب

129,011258,022193,516
اداریتجاری

63

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب64

غرب

اراضی مسکونی

کوچه زاینده رود

اداریتجاری

129,011258,022193,516

64

زاینده رود

خیابان سازمان آب 

مسکونی

20_04

میرزا طاهر و ادامه در کوچه مادی آسیاب تا پایان محدوده

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب65

غرب

اراضی واقع در پروژه فضای سبز ناژوان 

20_05

میرزا طاهر و ادامه در کوچه مادی آسیاب تا پایان محدوده

کوچه زاینده رود

زاینده رود

خیابان سازمان آب 

65

اداریتجاریمسکونی

129,011258,022193,516

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب66

خیابان شهید احمد حجازیغرب

اداریتجاریمسکونی

21_01

(کهندژ)بلوار اشرفی اصفهانی 

بزرگراه شهید خرازی

بلوار آتشگاه 

73,511147,021110,266

66

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب67

غرب

اداریتجاریمسکونی

66,159132,31999,239

67

21_02

(کهندژ)بلوار اشرفی اصفهانی 

خیابان شهید احمد حجازی

بلوار آتشگاه 

خیابان شهید مهدی عشوری

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب68

غرب

66,159132,31999,239

21_03

(کهندژ)بلوار اشرفی اصفهانی 

خیابان شهید مهدی عشوری

بلوار آتشگاه 

خیابان قدس

اداریتجاریمسکونی

68

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب69

غرب

69

اداریتجاریمسکونی

66,159132,31999,239

21_04

(کهندژ)بلوار اشرفی اصفهانی 

خیابان قدس

خیابان بهشت 

بلوار آتشگاه 

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب70

غرب

21_05

(کهندژ)بلوار اشرفی اصفهانی 

خیابان بهشت 

بلوار آتشگاه 

خیابان نبوی منش

اداریتجاریمسکونی

محدوده بلوک

66,159132,31999,239

70



شمال

شرق

جنوب71

غرب

106,590213,181

22

(واقع در وازیچه)کوچه طالب 

خیابان نبوی منش

بلوار آتشگاه 

پایان محدوده

محدوده بلوک

159,885

71

اداریتجاریمسکونی



شمال

شرق

جنوب72

غرب

اداریتجاری

خیابان شمس آبادی

مسکونی

82,699165,399

زاینده رود

23محدوده بلوک

خیابان عبّاس آباد

خیابان چهار باغ عباسی

124,049

72



شمال

شرق

جنوب73

غرب

91,888183,776

زاینده رود

خیابان ابوذر

اداریتجاریمسکونی

24

خیابان عبّاس آباد

خیابان شمس آبادی

محدوده بلوک

137,832

73



شمال

شرق

جنوب74

غرب

67,997135,994101,996

74

مسکونی

25

خیابان عبّاس آباد

خیابان ابوذر

زاینده رود

خیابان اردی بهشت

محدوده بلوک

اداریتجاری



شمال

شرق

جنوب75

غرب

اداری

64,322128,64396,483

75

مسکونی

زاینده رود

خیابان شهید دکتر بهشتی

26

خیابان عبّاس آباد

خیابان اردی بهشت

محدوده بلوک

تجاری



شمال

شرق

جنوب76

غرب

27

خیابان عبّاس آباد

خیابان شمس آبادی

خیابان شیخ بهائی

خیابان چهار باغ عباسی

76

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

58,808117,61788,213



شمال

شرق

جنوب77

غرب

اداریتجاریمسکونی

28_01

خیابان شیخ بهائی

خیابان شمس آبادی

محدوده بلوک

441,063882,126661,595

77

خیابان عبّاس آباد

خیابان ابوذر



شمال

شرق

جنوب78

خیابان اردی بهشتغرب

396,957595,435

78

محدوده بلوک

793,914

28_02

خیابان شیخ بهائی

خیابان ابوذر

خیابان عبّاس آباد

اداریتجاریمسکونی



شمال

شرق

جنوب79

غرب

441,063882,126

خیابان عبّاس آباد

خیابان شهید دکتر بهشتی

تجاریمسکونی

29_01

خیابان شیخ بهائی

خیابان اردی بهشت

محدوده بلوک

661,595

79

اداری



شمال

شرق

جنوب80

غرب

396,957793,914
اداریتجاریمسکونی

خیابان شیخ بهائی

خیابان شمس آبادی

80

خیابان آیت اهلل طالقانی

خیابان چهار باغ عباسی

محدوده بلوک

595,435

29_02



شمال

شرق

جنوب81

غرب

خیابان شمس آبادی

خیابان شیخ بهائی

خیابان ابوذر

30

خیابان آیت اهلل طالقانی

81

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

441,063882,126661,595



شمال

شرق

جنوب82

غرب

تجاری

محدوده بلوک

اداری

303,231606,462454,846

82

31_01

خیابان آیت اهلل طالقانی

خیابان ابوذر

خیابان شیخ بهائی

خیابان اردی بهشت

مسکونی



شمال

شرق

جنوب83

غرب

محدوده بلوک

خیابان آیت اهلل طالقانی

خیابان اردی بهشت

خیابان شیخ بهائی

خیابان کاشانى

31_02

اداریتجاریمسکونی

272,908545,816409,362

83



شمال

شرق

جنوب84

غرب

محدوده بلوک

523,762

84

اداریتجاری

32

خیابان مسجدسید 

خیابان چهارباغ  عباسی

خیابان آیت اهلل طالقانی

خیابان آیت اهلل طیب

مسکونی

349,175698,350



شمال

شرق

جنوب85

غرب

826,993

85

اداریتجاریمسکونی

551,3291,102,658

33_01

خیابان مسجدسید 

خیابان آیت اهلل طیب

خیابان میر داماد

خیابان آیت اهلل زاهد

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب86

غرب

86

اداریتجاریمسکونی

299,555599,111449,333

02_33محدوده بلوک

خیابان مسجدسید 

خیابان آیت اهلل زاهد

خیابان میر داماد

خیابان کاشانى



شمال

شرق

جنوب87

غرب

خیابان میر داماد

خیابان آیت اهلل طیب

خیابان آیت اهلل طالقانی

خیابان آیت اهلل زاهد

34_01

تجاری اداریمسکونی

260,962521,925391,444

87

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب88

غرب

خیابان میر داماد

خیابان آیت اهلل زاهد

خیابان آیت اهلل طالقانی

خیابان کاشانى

34_02

88

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

234,866469,732352,299



شمال

شرق

جنوب89

خیابان پنج رمضانغرب

خیابان فروغی

خیابان چهار باغ پائین 

خیابان جامی

اداریتجاریمسکونی

312,420624,839468,630

89

01_35محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب90

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

202,154404,308303,231

خیابان جامی

خیابان چهار باغ پائین 

خیابان مسجد سید

خیابان پنج رمضان

35_02

90



شمال

شرق

جنوب91

غرب

اداریتجاریمسکونی

181,939363,877272,908

91

03_35محدوده بلوک

خیابان فروغی

خیابان پنج رمضان

خیابان جامی

خیابان کاشانی



شمال

شرق

جنوب92

خیابان کاشانیغرب

اداریتجاریمسکونی

181,939363,877

35_04

خیابان جامی

خیابان پنج رمضان

خیابان مسجد سید

محدوده بلوک

272,908

92



شمال

شرق

جنوب93

غرب

35_05

یزرگراه شهید خرازی

اداریتجاریمسکونی

181,939363,877272,908

محدوده بلوک

خیابان شهیدان شرقی

اتوبان امام خمینی

خیابان خرم

93



شمال

شرق

جنوب94

یزرگراه شهید خرازیغرب

اداریتجاریمسکونی

159,885319,771239,828

94

36_01

خیابان شهیدان شرقی

خیابان خرم

سه راه کهندژ

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب95

غرب

36_02

خیابان صمدیه لباف

یزرگراه شهید خرازی

بلوار اشرفی اصفهانی 

خیابان آیت اهلل مدرّس نجفی

اداری

143,897287,794215,845

95

محدوده بلوک

تجاریمسکونی



شمال

شرق

جنوب96

غرب

150,697301,393226,045

96

خیابان صمدیه لباف

خیابان آیت اهلل مدرّس نجفی

بلوار اشرفی اصفهانی 

کوچه شهید رهنما

اداریتجاریمسکونی

37_01 محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب97

غرب

203,440
مسکونی

135,627271,254
اداریتجاری

خیابان صمدیه لباف

کوچه شهید رهنما

بلوار اشرفی اصفهانی 

تقاطع اشرفی اصفهانی و صمدیه لباف

37_02

97

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب98

 خیابان مدرس نجفیغرب

189,290378,579283,934

38_01

خیابان شهیدان

بزرگراه شهید خرازی 

خیابان صمدیه لباف

اداریتجاریمسکونی

98

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب99

غرب

تجاریمسکونی

خیابان شهیدان

 خیابان مدرس نجفی

خیابان صمدیه لباف

 نهرسودان

اداری

38_02 محدوده بلوک

170,361340,721255,541

99



شمال

شرق

جنوب##

غرب

100

خیابان شهیدان

 نهرسودان

خیابان صمدیه لباف

شریف غربی

اداریتجاریمسکونی

82,699165,399124,049

39_01 محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اداریتجاریمسکونی

74,429148,859111,644

101

39_02

(شهداء)خیابان شهید هاشمی نژاد

شریف غربی

(رهنان)حیابان شهید مطهری 

(شهداء)خیابان شهید هاشمی نژاد

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اداریتجاریمسکونی

74,429148,859111,644

(شهداء)خیابان شهید هاشمی نژاد

خیابان شهیدمطهری

(کهندژ)بلوار اشرفی اصفهانی 

 (ع)خیابان امام رضا

39_03

102

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

86,375172,750129,562

103

خیابان بابک

اداریتجاریمسکونی

40_01

اتوبان امام خمینی

بزرگراه خرازی

خیابان شهیدان

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اتوبان امام خمینی

خیابان بابک 

خیابان شهیدان

(جنب کارخانه روغن نباتی ناز)کوچه مشکین 

40_02

اداریتجاریمسکونی

محدوده بلوک

77,737155,475116,606

104



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اداریتجاریمسکونی

105

محدوده بلوک

(جنب کارخانه روغن نباتی ناز)کوچه مشکین 

خیابان شهیدان

خیابان شریف شرقی

77,737155,475116,606

40_03

اتوبان امام خمینی



شمال

شرق

جنوب106

غرب

اراضی واقع در طرفین شریف شرقی

اداریتجاریمسکونی

77,186154,372

106

115,779

41_01 محدوده بلوک

اتوبان امام خمینی

خیابان شریف شرقی

(شهداء)خیابان شهید هاشمی نژاد

خیابان درخشان



شمال

شرق

جنوب##

غرب

سایراراضی داخل محدوده 

138,935104,201
اداریتجاری

41_02

اتوبان امام خمینی

خیابان شریف شرقی

(شهداء)خیابان شهید هاشمی نژاد

69,467
مسکونی

خیابان درخشان

107

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اداری

108

خیابان درخشان

تقاطع خیابان درخشان و شهدای لیمجیر

خیابان شهدای لیمجیر 

مسکونی

42_01

اتوبان امام خمینی

77,186154,372115,779

محدوده بلوک

تجاری



شمال

شرق

جنوب##

غرب

104,201

42_02

اتوبان امام خمینی

خیابان شهدای لیمجیر و شهید چمران

(شهداء)خیابان شهید هاشمی نژاد

69,467138,935

محدوده بلوک

109

 (ع)خیابان امام رضا

اداریتجاریمسکونی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

146,102

110

خیابان پاکمن وبابوکان

اداریتجاریمسکونی

97,401194,803

43_01

اتوبان امام خمینی

(ع)خیابان امام رضا

خیابان حسین اباد وامام جواد

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

وپاکمن (ع)خیابان های امام جواد 

خیابان حکیم صفائی

43_02

اتوبان امام خمینی

(بابوکان)خیابان نیکان 

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

111

87,661175,323131,492



شمال

شرق

جنوب##

غرب

87,661175,323131,492

شهرک کیان پارس

112

اداریتجاریمسکونی

43_03

بلوار دانشگاه صنعتی و پایان محدوده

اتوبان امام خمینی

خیابان حکیم صفایی

پایان محدوده

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اتوبان امام خمینی

خیابان حکیم صفایی

پایان محدوده

بلوار دانشگاه صنعتی و پایان محدوده

اداریتجاریمسکونی

43_04 محدوده بلوک

راضی دهنو

87,661175,323131,492

113



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اداریتجاریمسکونی

56,971

114

اتوبان امام خمینی

خیابان حکیم صفایی

پایان محدوده

بلوار دانشگاه صنعتی و پایان محدوده

113,94185,456

44_01

اراضی واقع در خیابان بسیج

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اداریتجاریمسکونی

51,274102,54776,910

44_02

خیابان شهید دکتر باهنر

اتوبان کاوه 

خیابان شهید احمد فروغی

خیابان آیت اهلل خادمی

115

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب116

غرب

116

خیابان رباط

اداریتجاریمسکونی

44_03

خیابان شهید دکتر باهنر

خیابان آیت اهلل خادمی

خیابان شهید احمد فروغی

31,24262,48446,863

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

28,11856,23642,177

117

تجاریمسکونی

44_04

کوچه شهید عبّاس فائز اصفهانی

اتوبان کاوه 

خیابان شهید دکتر باهنر

خیابان رباط

اداری

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اتوبان کاوه 

اداریتجاریمسکونی

86,375

کوچه شهید عبّاس فائز اصفهانی

خیابان رباط

44_05

بزرگراه شهید مصطفی ردانی پور

172,750129,562

118

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

86,375172,750129,562

119

45_01

بلوار بهارستان

اتوبان کاوه 

(مخابرات)خیابان میرزاده عشقیی

خیابان سیدرضی

اداریتجاریمسکونی

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

116,606

120

اداریتجاریمسکونی

اتوبان کاوه 

بلوار جابرابن انصاری

خیابان سیدرضی

77,737155,475

45_02

(مخابرات)خیابان میرزاده عشقیی

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

بزرگراه شهید مصطفی ردانی پور

خیابان پنج آذر

46

اداریتجاری

بلوار جابرابن انصاری

اتوبان کاوه 

محدوده بلوک

115,779

121

77,186154,372
مسکونی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

91,888183,776137,832

122

محدوده بلوک

بزرگراه شهید مصطفی ردانی پور

خیابان رباط

اداریتجاریمسکونی

47

بلوار جابرابن انصاری

خیابان پنج آذر



شمال

شرق

جنوب##

غرب

123

اداریتجاریمسکونی

اتوبان امام خمینی

فاقد حدغربی

145,183290,367217,775

48_01

بزرگراه شهید مصطفی ردانی پور

خیابان رباط

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

124

خیابان رباط

بزرگراه شهید مصطفی ردانی پور

خیابان های  شهیدان شیرانی و کاظمی 

48_02

بلوار رزمندگان

اداریتجاریمسکونی

130,665261,330195,997

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اداریتجاریمسکونی

130,665261,330195,997

125

48_03

خیابان ساحل 

بزرگراه شهید مصطفی ردانی پور

محدوده بلوک

اتوبان امام خمینی

اتوبان امام خمینی



شمال

شرق

جنوب126

غرب

اداریتجاریمسکونی

بزرگراه شهید مصطفی ردانی پور

خیابان ساحل واتوبان امام خمینی

126

خیابان شهیدان کاظمی

130,665261,330195,997

48_04

خیابان شهید شیرانی

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

127

اداریتجاریمسکونی

106,590213,181159,885

49

بلوار رزمندگان

خیابان شهیدان کاظمی

اتوبان امام خمینی

ورودی خانه اصفهان

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اداریتجاریمسکونی

124,968249,936187,452

50_01

خیابان شهید خلیفه سلطانی

خیابان خانه اصفهان

اتوبان امام خمینی

تقاطع خیابان شهید خلیفه سلطانی و اتوبان امام خمینی

128

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

50_02

بلوار بهارستان غربی

خیابان نوبهار و ادامه آن

خیابن شهید خلیفه سلطانی

اتوبان امام خمینی

180,101
اداریتجاریمسکونی

90,050135,076

129

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

بلوار بهارستان 

(دوم)خیابان رباط 

88,213

130

اداریتجاریمسکونی

58,808117,617

بلوار رزمندگان

خیابان های سپاه و اردی بهشت

51_01 محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

بلوار رزمندگان

خیابان نوبهار 

اداریتجاری

52,928105,85579,391

131

51_02

 خیابان گلخانه

خیابان های سپاه 

مسکونی

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

52_01

بلوار بهارستان

خیابان  اردی بهشت

خیابان گلخانه

خیابان بنفشه شمالی و کوچه شهید چمران و کوچه بعثت 

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

88,213176,425132,319

132



شمال

شرق

جنوب##

غرب

بلوار بهارستان

خیابان بنفشه شمالی و کوچه شهید چمران و کوچه بعثت 

خیابان گلخانه

خیابان نوبهار و ادامه آن تا بلوار بهارستان

اداریتجاریمسکونی

52_02 محدوده بلوک

79,391158,783119,087

133



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اراضی واقع درعاشق آباد

53_01

تقاطع آزاد راه معلم و خیابان امیر کبیر

خیابان امین ملک شهر

بلوار بهارستان واتوبان امام خمینی

خیابان امیر کبیر

163,561327,122245,341

134

اداریتجاریمسکونی

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اراضی واقع در شماالَ قائم مقام ، شرقاَ خیابان صنعت گران ، غرباَ  بابا گلی

220,807

135

بلوار بهارستان واتوبان امام خمینی

خیابان امیر کبیر

اداریتجاریمسکونی

147,205294,410

53_02

تقاطع آزاد راه معلم و خیابان امیر کبیر

خیابان امین ملک شهر

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب136

غرب

اراضی واقع در جنوباَ قائم مقام ، غرباَ خیابان امیر کبیر ، غرباَ  پرتو

بلوار بهارستان واتوبان امام خمینی

تقاطع آزاد راه معلم و خیابان امیر کبیر

خیابان امین ملک شهر

54_01

161,723323,446

محدوده بلوک

242,585

136

خیابان امیر کبیر

اداریتجاریمسکونی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اراضی واقع درشرقاَ امیر کبیر ، غرباَ مشیرالدوله و شهرک نمایشگاههای اتومبیل

اتوبان امام خمینی

جاده تهران

اداریتجاریمسکونی

86,375172,750129,562

137

54_02

آزاد راه معلم

خیابان امیر کبیر

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اراضی واقع درشرقاَ مشیرالدوله ، غرباَ عطاءالملک 

مسکونی

55_01

آزاد راه معلم

خیابان امیر کبیر

اتوبان امام خمینی

جاده تهران

محدوده بلوک

اداریتجاری

69,835139,670104,752

138



شمال

شرق

جنوب##

غرب

139

اداریتجاریمسکونی

62,851125,70394,277

55_02

خیابان استقالل

خیابان استقالل

خیابان مشیر الدوله

اتوبان امام خمینی

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اراضی واقع در شهرک کوثر

اداریتجاریمسکونی

55_03

تقاطع آزاد راه معلم و خیابان امیر کبیر

خیابان امین ملک شهر

بلوار بهارستان واتوبان امام خمینی

خیابان امیر کبیر

محدوده بلوک

62,851125,70394,277

140



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اراضی واقع در شهرک قدس 

141

56_01

تقاطع آزاد راه معلم و خیابان امیر کبیر

اداریتجاریمسکونی

خیابان امین ملک شهر

بلوار بهارستان واتوبان امام خمینی

خیابان امیر کبیر

56,971113,94185,456

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اراضی واقع در شهرک مهدیه

اداری

51,274102,54776,910

142

56_02

بلوار بهارستان واتوبان امام خمینی

خیابان امیر کبیر

تجاریمسکونی

تقاطع آزاد راه معلم و خیابان امیر کبیر

خیابان امین ملک شهر

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

سایر اراضی محدوده

143

اتوبان شاهین شهر

تجاریمسکونی

56_03

تقاطع اتوبان کاوه و خیابان امیر کبیر

اتوبان کاوه

خیابان آیت اهلل صدر و مفتح

اداری

51,274102,54776,910

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اراضی واقع در شماالَ قائم مقام ، شرقاَ خیابان بابا گلی ، غرباَ صنعتگران

56_04

تقاطع آزاد راه معلم و خیابان امیر کبیر

خیابان امین ملک شهر

بلوار بهارستان واتوبان امام خمینی

تجاری

خیابان امیر کبیر

اداری

101,996

144

67,997135,994
مسکونی

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اراضی واقع درمحمود اباد

145

خیابان استقالل

جاده تهران

اداریتجاریمسکونی

56_05

آزاد راه معلم

خیابان امیر کبیر

47,78295,56471,673

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب146

غرب

سایر اراضی واقع در محدوده 

اتوبان شاهین شهر

اداریتجاریمسکونی

56_06

اتوبان کاوه 

خیابان امیر کبیر

اتوبان امام خمینی 

43,00486,00764,505

146

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اراضی واقع در رحیم آباد و کوی داد گستری

اتوبان کاوه

اتوبان کاوه

بلوار بهارستان

147

خیابان های علم الهدی و بنت الهدی

28,48556,97142,728

57_01

اداریتجاریمسکونی

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اداریتجاریمسکونی

25,63751,27438,455

57_02

خیابان علم الهدی

بلوار بهارستان

خیابان مطهری ملک شهر

خیابان بنت الهدی

148

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

خیابان شهید دکتر مفتحغرب

283,015212,262

149

58_01

خیابان شهید ابوترابی و ناصر خسرو

خیابان مطهری ملک شهر

بلوار بهارستان

اداریتجاریمسکونی

141,508

 شهریور17اراضی واقع شرقاَ مطهری وغرباَ 

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

191,035

150

خیابان مطهری ملک شهر

بلوار بهارستان

خیابان شهید دکتر مفتح

اداریتجاریمسکونی

58_02

خیابان شهید ابوترابی و ناصر خسرو

127,357254,714

 شهریورو غرباَمفتح17اراضی واقع شرقاَ 

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

58_03

خیابان ناصر خسرو ملک شهر

خیابان مفتح

بلوار بهارستان

خیابان امین

اداریتجاریمسکونی

127,357254,714191,035

151

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اداریتجاریمسکونی

127,357254,714191,035

58_04

تقاطع آزاد راه معلم و خیابان امیر کبیر

خیابان امین ملک شهر

بلوار بهارستان واتوبان امام خمینی

خیابان امیر کبیر

اراضی واقع در کوی قدس

محدوده بلوک

152



شمال

شرق

جنوب##

غرب

59

خیابان ابوریحان بیرونی

خیابان اشراق 

بزرگراه شهید مصطفی چمران

بزرگراه کاوه

اداریتجاریمسکونی

38,59377,18657,890

153

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

154

60_01

خیابان ابوریحان بیرونی

خیابان آل محمد

بزرگراه شهید مصطفی چمران

خیابان اشراق 

268,313201,235
اداریتجاریمسکونی

134,157

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

خیابان آل محمدغرب

120,741241,482181,112

155

اداریتجاریمسکونی

60_02

نهر شاه پسند 

خیابان محمدطاهر 

بزرگراه چمران 

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب156

غرب

156

اداریتجاریمسکونی

95,564191,127143,346

 نهر شاه پسند 

جاده دولت آباد

بزرگراه چمران 

خیابان محمد طاهر

61محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

99,239

157

62

خیابان گلستان 

خیابان اشراق 

خیابان ابوریحان بیرونی

کاوه خیابان

اداریتجاریمسکونی

66,159132,319



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

209,505157,129

158

63_01

خیابان گلستان 

آباد خیابان دولت

خیابان برازنده

خیابان اشراق 

اداریتجاریمسکونی

104,752



شمال

شرق

جنوب##

غرب

02_63محدوده بلوک

آباد خیابان دولت

 نهر شاه پسند

خیابان اشراق 

اداریتجاریمسکونی

94,277188,554141,416

159

خیابان برازنده



شمال

شرق

جنوب160

غرب

سایر اراضی محدوده

محدوده بلوک

اداری

بلوار فرزانگان

94,277188,554141,416

160

تجاریمسکونی

آباد خیابان دولت

خیابان غرضی

اتوبان کاوه

63_03



شمال

شرق

جنوب161

غرب

شهرک ولی عصر

محدوده بلوک

60,646
اداریتجاریمسکونی

64_01

161

بلوار فرزانگان

خیابان کاوه

30,32345,485

پایان محدوده

آباد جاده دولت



شمال

شرق

جنوب162

غرب

شهرک کاوه

محدوده بلوک

77,186154,372115,779

162

64_02

خیابان غرضی

خیابان هسا

خیابان گلستان

اتوبان کاوه

اداریتجاریمسکونی



شمال

شرق

جنوب163

غرب

محدوده بلوک

95,564191,127143,346

64_03

خیابان غرضی

آباد جاده دولت

خیابان گلستان

خیابان هسا

اداریتجاریمسکونی

163



شمال

شرق

جنوب164

غرب

04_64محدوده بلوک

اصفهانى غربی خیابان عاشق

129,011

164

خیابان زینبیه شمالی

بزرگراه چمران

جاده دولت آباد

اداریتجاریمسکونی

86,007172,015



شمال

شرق

جنوب165

غرب

محدوده بلوک

بزرگراه چمران

خیابان زینبیه شمالی

مسکونی

47,78295,56471,673

165

اداریتجاری

65

اصفهانى غربی خیابان عاشق 

تقاطع عاشق اصفهانی و بزرگراه شهید اردستانی



شمال

شرق

جنوب166

غرب

محدوده بلوک

32,16164,32248,241

166

آباد  حد دارائى دولت

خیابان آیت اهلل غفاری

شرقى  اصفهانى خیابان عاشق

آباد جاده دولت

66

اداریتجاریمسکونی



شمال

شرق

جنوب167

غرب

محدوده بلوک

167

حد محدوده دارائى کوهپایه 

شرقى  اصفهانى خیابان عاشق

خیابان آیت اهلل غفاری

67

آباد  حد دارائى دولت

اداریتجاریمسکونی

17,45934,91726,188



شمال

شرق

جنوب168

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

93,726187,452140,589

168

68

سینا  خیابان ابن

خیابان مجلسى 

خیابان عبدالرزاق 

بازار حاج محمد جعفر کوچه شهید جزى کوچه حمام وزیر و کوچه شهید زمانى



شمال

شرق

جنوب169

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

126,806253,611

69

سینا  خیابان ابن

کوى شهید زمانى شهید جزى حمام وزیر حاج محمد جعفر 

خیابان عبدالرزاق 

پائین خیابان چهارباغ

190,208

169



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

190,208

170

126,806

70

خیابان مدرس و ادیب

خیابان مجلسی

سینا  خیابان ابن

میدان شهدا

اداریتجاریمسکونی

253,611



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاری

71

184,695

171

123,130246,260

  بلوار ادیب  

خیابان کاوه

مسکونی

بزرگراه چمران 

خیابان مولوى



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

99,239198,478148,859

72

بلوار ادیب

خیابان مدرس

خیابان مدرس

خیابان کاوه

172



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

اداری

77,186154,372115,779

173

مسکونی

بزرگراه چمران

خیابان زینبیه

بلوار ادیب

خیابان مولوی 

73

تجاری



شمال

شرق

جنوب##

غرب

خیابان زینبیه 

خیابان اوحدی

74

اداریتجاریمسکونی

86,375172,750129,562

174

خیابان مصلی

خیابان سروش

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

66,159132,31999,239

175

75

خیابان زینبیه

خیابان پروین

طوسی غربی  خیابان شیخ 

خیابان اوحدى

اداریتجاریمسکونی

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب176

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

خیابان پروین 

خیابان عطارنیشابوری

خیابان اوحدى

76

خیابان شیخ طوسی غربی

96,483

176

64,322128,643



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

تجاریمسکونی

147,021

خیابان معراج 

 خیابان پروین

73,511
اداری

77

بزرگراه چمران 

خیابان های شیخ طوسی و زرین کوب

110,266

177



شمال

شرق

جنوب##

غرب

78محدوده بلوک

بزرگراه چمران

بزرگراه شهید آقابابائی

60,646121,292

خیابان هفتون 

خیابان های شیخ طوسی و زرین کوب

اداریتجاریمسکونی

90,969

178



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

77,186154,372115,779

179

بزرگراه شهید آقابابائى

اداریتجاریمسکونی

خیابان سردار خزاعی

بزرگراه شهید اردستانی

خیابان عاشق اصفهانى

79_01

واقع در محدوده صنعتی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

خیابان سردار خزاعی

بزرگراه شهید آقابابائى

اداری

47,78295,56471,673

180

تجاریمسکونی

79_02

بزرگراه شهید اردستانی

خیابان عاشق اصفهانى

واقع در بقیه محدوده



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

22,97245,94434,458

بزرگراه شهید اردستانی

پایان محدوده

خیابان سردار خزائی 

 خیابان عاشق اصفهانى 

181

80

محدوده روستاى حصه



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

182

169,074253,611

81_01

خیابان ولیعصر

 میدان احمدآباد

خیابان احمدآباد

خیابان خواجه نظام الملک

اداریتجاریمسکونی

338,148



شمال

شرق

جنوب##

غرب

 

محدوده بلوک

تجاریمسکونی

183

اداری

152,167304,334

81_02

خیابان ولیعصر

خیابان خواجه نظام الملک

خیابان احمدآباد

خیابان هاتف

228,250



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

خیابان مجلسى

اداریتجاریمسکونی

117,617235,234176,425

184

82

خیابان کمال 

خیابان صغیر 

خیابان ولیعصر 



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

تجاریمسکونی

83

خیابان کمال

خیابان مجلسى

خیابان سروش

خیابان صغیر اصفهانى 

اداری

115,779231,558173,669

185



شمال

شرق

جنوب186

غرب

محدوده بلوک

فاقد حد شمالى

اداریتجاریمسکونی

126,806253,611190,208

186

84

خیابان سروش

خیابان ولیعصر

خیابان صغیر اصفهانى



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

اداری

85_01

خیابان عسکریه 

خیابان دشتستان

 خیابان آل خجند

خیابان سروش

تجاریمسکونی

229,720459,441344,581

187



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

206,748413,497310,122

خیابان عسکریه 

خیابان پروین 

 خیابان آل خجند

خیابان دشتستان

188

85_02



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

خیابان آل خجند

خیابان دشتستان

 خیابان جى 

خیابان سروش

206,748413,497310,122

189

85_03



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

192,965
اداریتجاریمسکونی

289,448

190

385,930

86_01

خیابان مصلی

خیابان دشتستان

 خیابان عسکریه 

خیابان سروش



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

خیابان عطار نیشابوری

248,098

191

86_02

165,399330,797

خیابان پروین

 خیابان عسکریه 

خیابان دشتستان

اداریتجاریمسکونی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

خیابان حکیم شفائی دوم

خیابان پروین

اداریتجاریمسکونی

161,723323,446242,585

87_01

خیابان معراج 

خیابان های فجر و خواجه عمید

192



شمال

شرق

جنوب##

غرب

مسکونی

87_02

خیابان معراج 

بزرگراه شهید آقابابائی

خیابان فرهنگ

خیابان فجر

محدوده بلوک

اداری

145,551291,102218,326

193

تجاری



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اداریتجاریمسکونی

145,551291,102218,326

194

خیابان حکیم شفائی دوم

خیابان خواجه عمید

خیابان صباحی 

خیابان پروین

87_03 محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

195

خیابان صباحی 

خیابان خواجه عمید

زاده اسحاق خیابان  امام

خیابان پروین

88 محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

115,779231,558173,669



شمال

شرق

جنوب196

غرب

62,484124,96893,726

196

89_01 محدوده بلوک

خیابان شهید خزاعى

جاده شهرک صنعتی

خیابان جی

جاده کارخانه قند 

اداریتجاریمسکونی

اراضی واقع در قهجاورستان 



شمال

شرق

جنوب##

غرب

197

خیابان جی

خیابان مالک اشترغربی و امتداد آن تا شهید خزائی

اداریتجاری مسکونی

محدوده بلوک

56,236112,47184,353

89_02

اتوبان فرودگاه

جاده کارخانه قند 

اراضی واقع در خیابان جی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

198

اداریتجاریمسکونی

56,236112,47184,353

89_03

اتوبان فرودگاه

جاده کارخانه قند 

خیابان جی

خیابان مالک اشترغربی و امتداد آن تا شهید خزائی

محدوده بلوک

سایر اراضی محدوده



شمال

شرق

جنوب##

غرب

90 محدوده بلوک

بزرگراه شهید آقابابایی

اداریتجاریمسکونی

64,322128,64396,483

199

بزرگراه شهیدآقابابایی

خیابان شهروند

خیابان جی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

200

تجاریمسکونی

91_01

خیابان فرهنگ 

بزرگراه شهید آقابابائی

خیابان جی

خیابان خواجه عمید

محدوده بلوک

اداری

180,101360,202270,151



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

123,130246,260184,695

201

91_02

اسحاق  زاده  نهرآب امام

خیابان خواجه عمید

خیابان جى 

خیابان پروین

اداریتجاریمسکونی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

بزرگراه آقا بابایی

محدوده بلوک

خیابان شهید ابهر

خیابان جى 

خیابان شهروند

92_01

اداریتجاری

66,159132,31999,239

202

مسکونی

اراضی واقع در بوزان



شمال

شرق

جنوب##

غرب

92_02

بزرگراه آقا بابایی و جاده جوهران

خیابان اریسون

خیابان جی

خیابان شهید ابهر

59,544119,08789,315

203

اداریتجاریمسکونی

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

خیابان جى 

خیابان اریسون

اداریتجاریمسکونی

92_03

جاده جوهران

خیابان سلمان

محدوده بلوک

59,544119,08789,315

204



شمال

شرق

جنوب##

غرب

59,544119,08789,315

205

خیابان سلمان

اداریتجاریمسکونی

92_04

جاده جوهران

خیابان مالک اشتر غربی

خیابان جى 

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب206

غرب

جاده جوهران

جاده کارخانه قند 

خیابان جى 

خیابان مالک اشتر غربی

92_05 محدوده بلوک

206

اداریتجاریمسکونی

25,72951,45738,593



شمال

شرق

جنوب##

غرب

90,969

207

اداری

60,646121,292

93_01

خیابان جى حدفاصل خیابان نیرو تاکانال آب

کانال آب حدفاصل خیابان مشتاق بطرف خیابان جى شرقى 

کانال آب حدفاصل خیابان مشتاق به طرف خیابان جى شرقى 

محدوده بلوک

پل شهرستان به طرف کردآباد وتقاطع جى غربى باخیابان نیرو

تجاریمسکونی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اداریتجاریمسکونی

محدوده بلوک

واقع دربافت قدیم برتیانچى

42,26984,53763,403

208

93_02

خیابان جى غربى وشرقى حدفاصل خیابان نیرو تاکانال آب

کانال آب حدفاصل خیابان مشتاق بطرف خیابان جى شرقى 

کانال آب حدفاصل خیابان مشتاق به طرف خیابان جى شرقى 

پل شهرستان به طرف کردآباد وتقاطع جى غربى باخیابان نیرو



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

خیابان جى غربى وشرقى حدفاصل خیابان نیرو تاکانال آب

کانال آب حدفاصل خیابان مشتاق بطرف خیابان جى شرقى 

اداریتجاریمسکونی

47,78271,673

209

95,564

واقع دربافت قدیم جی شیر

کانال آب حدفاصل خیابان مشتاق به طرف خیابان جى شرقى 

پل شهرستان به طرف کردآبادوتقاطع جى غربى باخیابان نیرو

93_03



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

تجاری

کانال آب حدفاصل خیابان مشتاق به طرف خیابان جى شرقى 

پل شهرستان به طرف کردآبادوتقاطع جى غربى باخیابان نیرو

93_04

خیابان جى غربى وشرقى حدفاصل خیابان نیرو تاکانال آب

154,372

کانال آب حدفاصل خیابان مشتاق بطرف خیابان جى شرقى 

308,744231,558

210

اداریمسکونی

واقع دربافت جدید جی شیر



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

85,456

شیراز تا خیابان جى شرقى  –شرق ازپل اشکاوند برمحورکمربندى اصفهان 

جنوب زاینده رود تا محل تقاطع کمربندى شیراز پل اشکاوند

(حدفاصل خیابان مشاق تاخیابان جى شرقى)کانال آب جى شیر

94_01

56,971113,941

211

 (حدفاصل خیابان مشاق تاخیابان جى شرقى)کانال آب جى شیر

اداریتجاریمسکونی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

212

اداریتجاریمسکونی

42,26984,53763,403

94_02

 (حدفاصل خیابان مشاق تاخیابان جى شرقى)کانال آب جى شیر

شیراز تا خیابان جى شرقى  –شرق ازپل اشکاوند برمحورکمربندى اصفهان 

جنوب زاینده رود تا محل تقاطع کمربندى شیراز پل اشکاوند

(حدفاصل خیابان مشاق تاخیابان جى شرقى)کانال آب جى شیر

واقع در منطقه سنجوانمره



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

جاده کارخانه قندبه طرف شش راه

اداریتجاریمسکونی

35,83671,67353,755

213

95_01

تا جاده قهجاورستان و خط الراس کوه بین قهجاورستان و گورت  (پایگاه هشتم شکارى )ادامه بزرگراه چمران چمران به طرف فرودگاه 

(حدفاصل جى شرقى تابزرگراه چمران چمران )بزرگراه شهید مصطفی اردستانی وشهرک صنعتى جى 

(جى شرقى)نائین  –جاده اصفهان 

واقع در محدوده گورت



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

تا جاده قهجاورستان و خط الراس کوه بین قهجاورستان و گورت  (پایگاه هشتم شکارى )ادامه بزرگراه چمران چمران به طرف فرودگاه 

(حدفاصل جى شرقى تابزرگراه چمران چمران )بزرگراه شهید مصطفی اردستانی وشهرک صنعتى جى 

(جى شرقى)نائین  –جاده اصفهان 

جاده کارخانه قندبه طرف شش راه

95_02

اداریتجاریمسکونی

15,62131,24223,431

214

واقع در بقیه محدوده وشهرک صنعتی جی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

01_96محدوده بلوک

بزرگراه شهید مصطفی اردستانی

اتوبان شهرک صنعتی جی 

کوه قهجاورستان

اتوبان جدید احداث شرق اصفهان

اداریتجاریمسکونی

25,36150,72238,042

215

واقع در محله های بهتر بلوک



شمال

شرق

جنوب216

غرب

محدوده بلوک

بزرگراه شهید مصطفی اردستانی

اتوبان شهرک صنعتی جی 

کوه قهجاورستان

اتوبان جدید احداث شرق اصفهان

96_02

اداریتجاریمسکونی

17,45934,91726,188

216



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

واقفى خیابان شریف 

خیابان بزرگمهر 

نهر نیاصرم

خیابان ابوالحسن اصفهانی

97_01

294,042588,084441,063

217

اداریتجاری مسکونی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاری

264,638529,276396,957

218

خیابان ابوالحسن اصفهانی

نهر نیاصرم

خواجو خیابان چهارباغ

مسکونی

97_02

واقفى خیابان شریف 



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

219

98

نهر نیاصرم 

خیابان  بزرگمهر

 زاینده رود 

 خواجو خیابان چهارباغ

اداریتجاریمسکونی

330,797661,595496,196



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

مسکونی

99

خیابان احمدآباد 

خیابان عدل و خ ملک

 خیابان هشت بهشت

خیابان نشاط

اداریتجاری

231,558463,116347,337

220



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

221

100

هشت بهشت

اداریتجاریمسکونی

262,800525,600394,200

خیابان ملک

خیابان شریف واقفى 

خیابان نشاط



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

211,343422,685

خیابان هشت بهشت 

خیابان احمدآباد 

317,014

222

خیابان بزرگمهر 

101_01

خیابان گلزار

اداریتجاریمسکونی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

190,208

خیابان هشت بهشت 

خیابان ملک و عدل

101_02

خیابان احمدآباد 

خیابان گلزار

380,417285,313

223



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

خیابان بزرگمهر 

خیابان شریف واقفى  

224

خیابان گلزار

211,343422,685317,014

102_01

خیابان هشت بهشت 



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

225

102_02

خیابان هشت بهشت 

اداریتجاریمسکونی

190,208380,417285,313

خیابان گلزار

خیابان شریف واقفى  

خیابان ملک



شمال

شرق

جنوب226

غرب

محدوده بلوک

226

اداریتجاریمسکونی

257,287514,574385,930

103

خیابان جى

خیابان الهور

خیابان شیخ صفى

خیابان بزرگمهر



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاری

220,532441,063

خیابان مفتح

خیابان الهور

330,797

227

مسکونی

104_01

خیابان جى

بزرگراه شهید صیاد شیرازی 



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

خیابان شیخ صفى

خیابان الهور

اداریتجاریمسکونی

198,478396,957297,718

104_02

خیابان هشت بهشت شرقی

خیابان بزرگمهر

228



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

خیابان مفتح

بزرگراه شهید صیاد شیرازی 

خیابان هشت بهشت شرقی

اداریتجاریمسکونی

297,718

229

198,478396,957

104_03

خیابان الهور



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

 بهمن22خیابان 

خیابان بزرگمهر

اداریتجاریمسکونی

104_04

خیابان هشت بهشت شرقی

خیابان حمزه اصفهانی

198,478396,957297,718

230



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

خیابان هشت بهشت شرقی

بزرگراه شهید صیاد شیرازی 

 بهمن22خیابان 

خیابان حمزه اصفهانی

198,478396,957297,718

231

اداریتجاریمسکونی

104_05



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

خیابان حمزه

رود زاینده

خیابان بزرگمهر

422,685845,371634,028

232

اداریتجاریمسکونی

105_01

نهر نیاصرم



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

380,417760,834570,625

233

رود زاینده

خیابان حمزه

اداریتجاریمسکونی

105_02

نهر نیاصرم

خیابان مهرداد



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

 بهمن22خیابان 

105_03

اداری

427,280

234

خیابان حمزه

نهر نیاصرم

خیابان بزرگمهر

تجاریمسکونی

284,853569,707



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

نهر نیاصرم

خیابان حمزه

اداریتجاریمسکونی

256,368512,736384,552

105_04

 بهمن22خیابان 

خیابان مهرداد

235



شمال

شرق

جنوب236

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاری

321,609643,217482,413

236

106_01

خیابان عالمه امینی

خیابان بازارچه

رود زاینده

خیابان مهر

مسکونی

اراضی واقع در خیابان مهرو سلمان فارسی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

02_106محدوده بلوک

خیابان عالمه امینی

خیابان بازارچه

رود زاینده

خیابان مهر

اداریتجاریمسکونی

289,448578,895434,171

237

اراضی واقع در خیابان عالمه امینی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

تجاری

289,448578,895434,171

238

خیابان عالمه امینی

خیابان بازارچه

رود زاینده

خیابان مهر

اداری

106_03 محدوده بلوک

مسکونی

اراضی واقع در شماالَ بلوار الله جنوباَ عالمه امینی تا عالمه امینی



شمال

شرق

جنوب##

خیابان مهرغرب

اداریتجاریمسکونی

خیابان بازارچه

رود زاینده

محدوده بلوک

434,171

239

106_04

خیابان عالمه امینی

289,448578,895

سایر اراضی محدوده



شمال

شرق

جنوب##

غرب

مسکونی

خیابان جى 

107_01

اداریتجاری

240

خیابان همدانیان 

خیابان هدایت 

بزرگراه صیاد شیرازى

محدوده بلوک

248,098496,196372,147



شمال

شرق

جنوب##

بزرگراه صیاد شیرازىغرب

اداریتجاریمسکونی

223,288

107_02 محدوده بلوک

خیابان هدایت 

خیابان نیرو

خیابان هشت بهشت شرقی

446,576334,932

241



شمال

شرق

جنوب##

غرب

مسکونی

خیابان هشت بهشت شرقی

خیابان های نیرو و محسن سلمانی

خیابان عالمه امینی

بزرگراه صیاد شیرازى

اداریتجاری

223,288446,576334,932

242

107_03 محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

243

108

 آبان13خیابان 

خیابان مهدیه

خیابان های علیرضا انوری و شهید محسن سلمانی

خیابان نیرو

اداریتجاریمسکونی

154,372308,744231,558



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

496,196372,147

244

109_01

اداریتجاریمسکونی

248,098

 بهمن22 آبان و 13 خیابان های  

 بهمن و شهید رضایی22تقاطع خیابان های 

خیابان  شهید حسن رضایی

خیابان مهدیه

0



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

223,288446,576
اداریتجاریمسکونی

334,932

245

109_02

 بهمن22 خیابان 

(سردار باقری)خیابان طالقانی 

و سلمان فارسی (کانال آب جی شیر)خیابان بدر

خیابان های شهید انوری ، سلمانی ، خلیل آباد و بازارچه



شمال

شرق

جنوب246

غرب

محدوده بلوک

(کانال آب جی شیر)خیابان بدر

(سردار باقری)خیابان طالقانی 

367,553275,664

246

اداریتجاریمسکونی

109_03

خیابان فجر

خیابان معراج

183,776



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

231,558

247

115,779

(کانال آب جی شیر)خیابان بدر

اداریتجاریمسکونی

خیابان فجر

بلوار آب

173,669

109_04

خیابان معراج



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

بلوار آب و کانال آب جی شیر

اداریتجاریمسکونی

109_05

امتداد خیابان فجر

بلوار ارغوانیه

خیابان سلمان فارسی

69,835139,670104,752

248



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

تجاریمسکونی

249

خیابان های سلمان فارسی و روشن دشت 

کمربندی شرق

109_06

رود زاینده

کانال آب جی شیر

42,26931,701
اداری

21,134



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

316,095632,190

110_01

(کوچه مسجد سرخی)نوغربی بازارچه 

474,143

250

خیابان حکیم

خیابان سپاه

خیابان چهارباغ پایین

اداریتجاریمسکونی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

251

284,486568,971426,729

خیابان سپاه

خیابان حکیم

اداریتجاریمسکونی

110_02

(کوچه مسجد سرخی)نوغربی بازارچه 

بازار رنگرزهاو کفاشها 



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

111

(کوچه مسجد سرخی)نوغربی بازارچه 

بازار بزرگ و لوافها

بازار قیصریه ومیدان امام

بازار کفاشها و رنگرزها

477,818955,637716,728

252



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

کوچه کرمانى

 خیابان حافظ 

بازار بزرگ و لوافها

112

کوچه  های مشیر و گلبهار 

253

اداریتجاریمسکونی

504,466 336,311672,621



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

کوچه مشیر و هارونیه

113_01

میدان قیام 

خیابان هاتف 

کوچه مشیر

254

اداریتجاریمسکونی

336,311672,621504,466



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

302,680605,359454,019

255

کوچه کرمانى 

اداریتجاریمسکونی

113_02

کوچه  های مشیر و گلبهار 

خیابان هاتف 

خیابان حافظ 



شمال

شرق

جنوب256

غرب

محدوده بلوک

(ادامه بازار بزرگ) عباس گندلى تا خیابان هارونیه آور و کوچه حاج  راه نیم از سه 

کوچه مشیر

کوچه گلبهار 

بازار بزرگ

114

256

اداریتجاریمسکونی

336,311672,621504,466



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

504,466

257

آور بازار نیم

اداریتجاریمسکونی

115

خیابان عبدالرزاق 

خیابان هارونیه

 بازار بزرگ 

336,311672,621



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

کوچه مسجدسرخى 

خیابان چهارباغ پائین

116

خیابان عبدالرزاق

خیابان حکیم

اداریتجاریمسکونی

336,311672,621504,466

258



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

117

336,311672,621504,466

259

قلندرها   کوچه باغ

بازار بزرگ 

نو و بازار نجارها بازارچه

خیابان حکیم



شمال

شرق

جنوب260

غرب

اداریتجاریمسکونی

260

خیابان عبدالرزاق

آور بازار نیم

قلندرها کوچه باغ

خیابان حکیم

118

336,311672,621504,466

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب261

خیابان فردوسىغرب

119_01

خیابان عافیت 

خیابان چهارباغ خواجو 

خیابان  منوچهرى

اداریتجاریمسکونی

514,5741,029,147771,860

261

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب262

غرب

771,860

119_02

خیابان  منوچهرى

خیابان چهارباغ خواجو 

رود زاینده

خیابان فردوسى

تجاریمسکونی

محدوده بلوک

262

اداری

514,5741,029,147



شمال

شرق

جنوب263

خیابان فردوسىغرب

اداریتجاریمسکونی

120

خیابان فلسطین

خیابان چهارباغ خواجو و مکینه خواجو 

خیابان عافیت 

428,199856,398642,298

263

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب264

غرب

121

خیابان سیدعلیخان

خیابان فردوسى 

رود زاینده

خیابان چهارباغ عباسى

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

514,5741,029,147771,860

264



شمال

شرق

جنوب265

خیابان چهارباغ عباسىغرب

اداریتجاریمسکونی

468,630937,259702,944

265

خیابان سیدعلیخان 

خیابان آمادگاه 

خیابان  فردوسى

122 محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب266

غرب

266

 (استانداری)اله دستغیب خیابان آیت

جنوب خیابان آمادگاه

 خیابان چهارباغ عباسى

420,848841,695631,272
اداریتجاریمسکونی

123

خیابان سپاه

محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب267

غرب

588,084

124

خیابان سپاه  و میدان امام و خیابان حافظ 

خیابان نشاط 

 کوچه شهید بحرینى ومیدان امام وکوچه پشت مطبخ

(استاندارى) خیابان دستغیب 

اداریتجاریمسکونی

محدوده بلوک

294,042441,063

267



شمال

شرق

جنوب268

غرب

294,042588,084

268

اداریتجاریمسکونی

امام و کوچه شهید بحرینى مطبخ و میدان کوچه پشت  

خیابان نشاط

خیابان فلسطین

(استاندارى)اله دستغیب  خیابان آیت

441,063

125محدوده بلوک



شمال

شرق

جنوب269

غرب

مسکونی

126_01

رود  زاینده

 صدوق  خیابان شیخ

خیابان میر

خیابان چهارباغ باال

محدوده بلوک

593,5971,187,195890,396

269

اداریتجاری



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

270

خیابان میر

 صدوق  خیابان شیخ

خیابان نیکبخت 

خیابان چهارباغ باال

126_02

400,632801,265600,948
اداریتجاریمسکونی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

خیابان نیکبخت غربى 

خیابان شیخ صدوق شمالى  

127

(آزادگان)آباد  خیابان سعادت

باال خیابان چهارباغ

محدوده بلوک

اداری

520,0871,040,174780,130

271

تجاریمسکونی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

خیابان شیخ صدوق شمالى

اداریتجاریمسکونی

400,632801,265600,948

128

272

خیابان شهید نیکبخت شرقى 

خیابان مصلی 

آباد خیابان سعادت



شمال

شرق

جنوب##

غرب

01_129محدوده بلوک

رود زاینده

خواجو و فلکه فیض  حدفاصل پل

خیابان میر

خیابان جهانگیر خانقشقائی

542,1401,084,280813,210

273

اداریتجاریمسکونی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

731,889

274

اداریتجاریمسکونی

487,926975,852

129_02

رود زاینده

(مصلی)خیابان جهانگیر خان قشقائی

خیابان میر

صدوق شمالى خیابان شیخ



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

خیابان شیخ مفید

صدوق شمالى خیابان شیخ

اداریتجاریمسکونی

129_03

خیابان میر

خیابان مصلی

731,889

275

487,926975,852



شمال

شرق

جنوب276

غرب

محدوده بلوک

خیابان نیکبخت 

صدوق شمالى خیابان شیخ

اداریتجاریمسکونی

129_04

خیابان شیخ مفید

خیابان مصلی

321,609482,413

276

643,217



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

خیابان فیض 

خیابان شیخ مفید

(مصلی)خیابان جهانگیرخان قشقائى

اداریتجاریمسکونی

خیابان میر 

130

543,059

277

362,039724,079



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

202,154404,308303,231

131

خیابان شیخ مفید

خیابان فیض

278

 خیابان آزادگان

(مصلی)خیابان جهانگیرخان قشقائى



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

279

132_01

 زاینده رود

خیابان سجاد 

خیابان آپادانا اول 

خیابان فیض

اداریتجاریمسکونی

600,9481,201,897901,423



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

362,039724,079543,059

132_02

خیابان آپادانا اول 

خیابان سجاد 

خیابان ایت اهلل ارباب 

خیابان فیض

اداریتجاریمسکونی

280



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

159,885319,771

132_03

خیابان ایت اهلل ارباب 

خیابان سجاد 

خیابان شهید کیانی

خیابان فیض

239,828

281

اداریتجاریمسکونی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

101,077202,154

132_04

خیابان شهید کیانی

خیابان سجاد 

151,615

282

خیابان سجاد 

خیابان فیض

اداریتجاریمسکونی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

542,1401,084,280813,210
اداریتجاریمسکونی

283

133_01

رود زاینده

بزرگراه شهید همت

(خرداد15) خیابان آپادانا دوم

خیابان سجاد



شمال

شرق

جنوب##

غرب

مسکونی

133_02

بزرگراه همّت

رود زاینده

سه راه شهید کشوری

بزرگراه شهید کشوری

اداریتجاری

479,656959,312719,484

284

محدوده بلوک

اراضی واقع در خیابان مسرور



شمال

شرق

جنوب##

غرب

اداری

121,292242,585181,939

285

تجاریمسکونی

133_03

رود زاینده

سه راه شهید کشوری

بزرگراه شهید کشوری

بزرگراه همّت

محدوده بلوک

سایر اراضی واقع در محدوده 



شمال

شرق

جنوب286

غرب

رود زاینده

کمربندى شرق و پایان محدوده و بزرگراه شهید کشوری

بزرگراه شهید کشوری

بزرگراه شهید کشوری

133_04 محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

50,538101,07775,808

286

فیزادان- ردان–اراضی واقع در روستاهای دنارت 



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاری

45,48590,96968,227

287

133_05

(خرداد15) خیابان آپادانا دوم

بزرگراه شهید همت

خیابان آیت آهلل ارباب

خیابان سجاد

مسکونی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

45,48590,969

133_06

 قائم مقام فراهانی 

بزرگراه شهید همت

بزرگراه شهید همت

خیابان سجاد

68,227

288



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

110,266220,532165,399

289

133_07

بزرگ راه کشوری

بزرگ راه شهید دستجردی

اتوبان شهید روح االمین 

کمربندی اصفهان 

اداریتجاریمسکونی

اراضی واقع در کوی شهید کشوری



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

بزرگ راه کشوری

اتوبان شهید روح االمین 

کمربندی اصفهان 

بزرگ راه شهید دستجردی

اداریتجاری

133_08

مسکونی

99,239198,478148,859

290

اراضی واقع در محل نمایشگاههای بین المللی 



شمال

شرق

جنوب##

غرب

09_133محدوده بلوک

بزرگ راه کشوری

اتوبان شهید روح االمین 

کمربندی اصفهان 

بزرگ راه شهید دستجردی

اداریتجاری

99,239198,478148,859

291

مسکونی

سایر اراضی محدوده 



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

49,62099,23974,429

133_10

رود زاینده

پایان محدوده

پایان محدوده

خیابان سجاد

292

سایر اراضی این بلوک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

192,965385,930289,448

134_01

مقام فراهانى خیابان قائم

و فرودگاه قدیم (خیابان شهید الوى)خاردار هوانیروز  سیم

و فرودگاه قدیم (خیابان شهید الوى)خاردار هوانیروز  سیم

خیابان سجاد

293

مقام فراهانى اراضی واقع در شمال قائم 



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

58,808

و فرودگاه قدیم (خیابان شهید الوى)خاردار هوانیروز  سیم

خیابان سجاد

134_02

مقام فراهانى خیابان قائم

و فرودگاه قدیم (خیابان شهید الوى)خاردار هوانیروز  سیم

117,61788,213

294

مقام فراهانى واقع درجنوب  قائم 



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

790,2381,580,4761,185,357

خیابان مالصدرا

خیابان آزادى

خیابان هزارجریب

295

اداریتجاریمسکونی

135_01

خیابان آزادگان 



شمال

شرق

جنوب296

غرب

02_135محدوده بلوک

خیابان آزادگان 

اداریتجاریمسکونی

711,2141,422,4291,066,821

صدوق جنوبى خیابان شیخ

خیابان آزادى

خیابان مالصدرا

296



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

297

صدوق جنوبى خیابان شیخ

اداریتجاریمسکونی

624,8391,249,679937,259

136

خیابان آزادگان 

دیوار هوانیروز

خیابان آزادى



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

خیابان هزار جریب

اداریتجاریمسکونی

137_01

خیابان آزادى

دیوار هوانیروز 

خیابان شیخ کلینی

532,9511,065,903799,427

298



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

959,312719,484

299

خیابان شیخ کلینی

دیوار هوانیروز 

خیابان کارگر

خیابان هزار جریب

137_02

اداریتجاریمسکونی

479,656



شمال

شرق

جنوب##

غرب

03_137محدوده بلوک

خیابان کارگر

اتوبان شهید کشوری

خیابان هزار جریب

اداریتجاریمسکونی

339,986679,972509,979

300

اراضی کوی بهار و کوی امام و خسروپور

دیوار هوانیروز 



شمال

شرق

جنوب##

غرب

305,988611,975458,981

301

محدوده بلوک

خیابان هزار جریب

خیابان کارگر

دیوار هوانیروز 

اداریتجاریمسکونی

137_04

اتوبان شهید کشوری

اراضی کوی استادان



شمال

شرق

جنوب##

غرب

611,975458,981

302

اداریتجاریمسکونی

محدوده بلوک

اتوبان شهید کشوری

خیابان هزار جریب

305,988

137_05

خیابان کارگر

دیوار هوانیروز 

سایر اراضی محدوده



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

77,186154,372115,779

303

پایان محدوده

جاده قلعه شور

بزرگ راه شهید دستجردی

اداریتجاریمسکونی

کمربندی اصفهان 

138_01

منطقه مرغ



شمال

شرق

جنوب##

غرب

جاده قلعه شور

محدوده بلوک

بزرگ راه شهید دستجردی

304

کمربندی اصفهان 

پایان محدوده

138_02

اداریتجاریمسکونی

69,467138,935104,201

اراضی واقع درمحدوده سیتی سنتر



شمال

شرق

جنوب##

بزرگ راه شهید دستجردیغرب

اداریتجاریمسکونی

138_03

کمربندی اصفهان 

پایان محدوده

جاده قلعه شور

69,467138,935104,201

305

محدوده بلوک

اراضی واقع در منطقه مرغ



شمال

شرق

جنوب306

غرب

306

اداریتجاریمسکونی

69,467138,935104,201

کمربندی اصفهان 

پایان محدوده

جاده قلعه شور

بزرگ راه شهید دستجردی

138_04 محدوده بلوک

سایر اراضی محدوده



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

55,133110,26682,699

139_01

شور جاده قلعه 

خیابان فرهنگ

بهارستان  پایان محدوده

307

جاده شیراز

اداریتجاریمسکونی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

68,916

308

تجاریمسکونی

139_02

خیابان ارکیده

45,94491,888

شور جاده قلعه 

خیابان ایثار

اداری

خیابان فرهنگ



شمال

شرق

جنوب##

غرب

309

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

139_03

شور جاده قلعه 

خیابان آزادی

خیابان ارکیده

 خیابان ایثار

77,186154,372115,779

شهرک صنایع کارگاهى جنوب بهارستان



شمال

شرق

جنوب##

غرب

139_04

شور جاده قلعه 

بهارستان  پایان محدوده

خیابان ارکیده و اردی بهشت

محدوده بلوک

310

خیایان آزادی

اداریتجاریمسکونی

88,213 58,808117,617

سایت دادگستری وسایت جهادکشاورزی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

90,969

خیایان فرهنگ

اداریتجاریمسکونی

139_05

خیابان ارکیده

خیابان ایثار

خیابان الفت

311

60,646121,292

 سایت ورزشگاه المپیک



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

139_06

خیابان الفت

خیابان ایثار

پایان محدوده

خیایان فرهنگ

54,582109,16381,872

312



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

54,582109,16381,872

313

139_07

اداریتجاریمسکونی

خیابان الفت

خیابان آزادی

پایان محدوده

خیابان ایثار



شمال

شرق

جنوب##

غرب

08_139محدوده بلوک

پایان محدوده

خیابان آزادی

خیابان الفت

بهارستان  پایان محدوده

109,16381,872

314

اداریتجاریمسکونی

54,582



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

64,505129,01196,758

315

139_09

خیابان ارکیده

خیابان ایثار

خیابان آزادی

خیابان الفت

 هکتاری شمال دادگستری53محدوده 



شمال

شرق

جنوب316

غرب

01_140محدوده بلوک

پایان محدوده

پایان محدوده

 پایان محدوده

محدوده مشخص شده در بلوک های فوق

17,45934,91726,188

316

اداریتجاریمسکونی

روستاهای دسته دوم منطقه کراج و روستاهاى مشابه درموقعیت نامبرده



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

22,05344,10633,080

317

پایان محدوده

پایان محدوده

 پایان محدوده

محدوده مشخص شده در بلوک های فوق

140_02

روستا های دسته اول منطقه کرارج اشکاوند،اصفهانک،حیدرآباد،دشتى،کیچی، قلعه شور، چریان، قلعه چوم ، جارو 

روستاهاى مشابه درموقعیت نامبرده



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

پایان محدوده

 پایان محدوده

محدوده مشخص شده در بلوک های فوق

اداریتجاریمسکونی

14,70229,404

141

پایان محدوده

22,053

318

منطقه برآن شمالی روستاهاى ، سروشبادران ، جوزدان ، باچه ، کندالن ، فساران ،  زردنجان،  کاج، کنجوان ، دستگردمار، 

حاجی آباد ، دیده ران ، کاروانچی ، تیمیارت ، کوهان ، اسفینا، دوالب ، حسن آباد ، منشیان، دستجاء و سایر روستاهاى 

دهستان برآن شمالی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

142محدوده بلوک

پایان محدوده

پایان محدوده

14,70229,40422,053

319

 پایان محدوده

محدوده مشخص شده در بلوک های فوق

اداریتجاریمسکونی

روستاهاى دهستان برآن جنوبی



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

7,35114,70211,027

320

پایان محدوده

اداری

پایان محدوده

143

 پایان محدوده

محدوده مشخص شده در بلوک های فوق

تجاریمسکونی

دینان ، زمان آباد ، مولنجان ، آمرزید آباد ، هتن : روستای دهستان قهاب شمالی - 1:قهاب جنوبى - دهستان قهاب شمالى 

آباد ، هفتشویه ، جلمرز بهاران ، مورنان 

مرزعه گورت، جیالن آباد ، محمدآباد، سوسارت، کلمنجان، حسن آباد، فیروز آباد،: روستاهای دهستان قهاب جنوبی - 2



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

321

144_01

پایان محدوده

پایان محدوده

 پایان محدوده

محدوده مشخص شده در بلوک های فوق

اداریتجاریمسکونی

18,37836,75527,566



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

اداریتجاریمسکونی

144_02

16,54033,08024,810

322

پایان محدوده

پایان محدوده

 پایان محدوده

محدوده مشخص شده در بلوک های فوق

منطقه نصرآباد



شمال

شرق

جنوب##

غرب

محدوده بلوک

پایان محدوده

 پایان محدوده

محدوده مشخص شده در بلوک های فوق

اداریتجاریمسکونی

144_03

پایان محدوده

4,135

323

2,7575,513

قارنه ومجموعه مسکونی شهید مدرس- آذرخوران - حسین آباد : منطقه روستاهای دسته اول 



شمال

شرق

جنوب##

غرب

324

 پایان محدوده

محدوده مشخص شده در بلوک های فوق

اداریتجاریمسکونی

144_04

پایان محدوده

پایان محدوده

3,032 2,0224,043

محدوده بلوک

مزرعه عرب- آباد سعادت  –گنج آباد - سیان  –حیدرآباد  –پیکان : منطقه روستاهای دسته دوم 



شمال

شرق

جنوب##

غرب

145_01

پایان محدوده

پایان محدوده

محدوده بلوک

 پایان محدوده

محدوده مشخص شده در بلوک های فوق

اداریتجاریمسکونی

22,053

325

14,70229,404

آباد و منطقه روستاى رامشه ،  بخش جرقویه علیا منطقه شهر حسن



شمال

شرق

جنوب326

غرب

اداریتجاریمسکونی

326

145_02

پایان محدوده

پایان محدوده

 پایان محدوده

محدوده مشخص شده در بلوک های فوق

2,0224,0433,032

محدوده بلوک

ریزه  ماالواجرد ، یخچال ، دستجرد ،  آباد، مبارکه، اسفنداران ، احمدآباد ، چشمه حارث: بقیه روستاهای دسته دوم 

آباد ، اهلل آباد آباد ، خارا ، کمال فیض


