
 

 

 8931سال  اول شش ماههجدول قیمت گذاری اراضی شهر درگهان و سوزاء و مابقی روستاها 

ف
دی

ر
 

 موقعیت نام

قیمت پایه زمین 

-تجاری

خدماتی)محله 

 ریال-ای(

قیمت پایه زمین 

 ریال-مسکونی

 ضرایب

 ریال-ضریب زمین مسکونی ریال-خدماتی)محله ای( -ضریب زمین تجاری

71 

 درگهان

شماره  )محدوده

کروکی  7

 پیوست( 

روبروی محله کوش تا

 کالنتری 
03.333.333 8.333.333 

 قیمت پایه =قطعات داخلی 

  4بر بلوار شهید دریانورد و بر بلوار صیادان تا روبروی کالنتری =پایه * 

  4بر خیابان امام شافعی و بر بازار قدیم = پایه * 

 0پایه * بر خیابان رسول اکرم)ص( و بازار طالفروشان =

 2بر خیابان فرهنگ = پایه * 

 قطعه داخلی = قیمت پایه

  5= پایه *  روبروی کالنتریصیادان تا بر بلوار بلوار شهید دریانورد و بر 

  4بر خیابان امام شافعی و بر بازار قدیم = پایه * 

 5/2بر خیابان رسول اکرم)ص( و بازار طالفروشان = پایه *

  2 بر خیابان فرهنگ = پایه *

78 

 درگهان

)محدوده شماره 

کروکی  2

 پیوست(

روبروی محله قبله )از 

تا میدان کالنتری 

 گمرک( 

6.533.333 0.533.333 

 قیمت پایه= قطعات داخلی 

  0بر بلوار شهید دریانورد تا میدان گمرک = پایه * 

  5/7بر خیابان عدالت = پایه * 

 2بر بلوار دلگشا = پایه * 

 

 ت پایهقیم = قطعات داخلی

  0بر بلوار شهید دریانورد تا میدان گمرک = پایه * 

  5/7بر خیابان عدالت = پایه * 

  2بر بلوار دلگشا = پایه * 

71 

درگهان 

)محدوده شماره 

کروکی  0

 پیوست(

شهرک دلگشا و محله 

 کالت
2.033.333 7.233.333 

 قیمت پایه= قطعات داخلی 

  4بر بلوار دلگشا = پایه * 

 و بر جاده قدیم کووه ای متری شمال محله کالت و دلگشا 05 خیابانبر 

  0= پایه * 

  5بر بلوار خلیج فارس تا ایستگاه رمکان = پایه * 

  5/7محله کالت = پایه * 

 

 قیمت پایه = قطعات داخلی

  0بر بلوار دلگشا = پایه * 

   2* پایه  =متری شمال محله کالت و دلگشا و بر جاده قدیم کووه ای  05خیابان بر 

  4بر بلوار خلیج فارس تا ایستگاه رمکان = پایه * 

 5/7محله کالت = پایه * 
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 8931سال  اول شش ماههجدول قیمت گذاری اراضی شهر درگهان و سوزاء و مابقی روستاها 

ف
دی

ر
 

 موقعیت نام

قیمت پایه زمین 

-تجاری

خدماتی)محله 

 ریال-ای(

قیمت پایه زمین 

 ریال-مسکونی

 ضرایب

 ریال-ضریب زمین مسکونی ریال-خدماتی)محله ای( -یب زمین تجاریضر

23 

درگهان 

)محدوده شماره 

کروکی  4

 پیوست(

 0.333.333 4.33.333  دلبری و سورغمحله 

 قطعات داخلی محله دلبری = قیمت پایه

  25پایه *  = بلوار صیادان  -بر بلوار وحدت 

محدوده  –بر خیابان امام شافعی  –بلوار خلیج فارس بر 

   15/2= پایه * رمکان  –ایستگاه درگهان 

  2= پایه * بلوار علی بن ابیطالب)ع( بر 

  2قطعات داخلی محله سورغ = پایه * 

قطعات داخلی شمال بلوار خلیج فارس ، شرق خیابان امام 

  5/7شافعی = پایه * 

 قطعات داخلی محله دلبری = قیمت پایه

 5/7محله دلبری = پایه * متری به باال در  72بر خیابان 

  5پایه *  = بلوار صیادان  -بر بلوار وحدت 

   0= پایه * رمکان  –محدوده ایستگاه درگهان  –بر خیابان امام شافعی  –بلوار خلیج فارس بر 

   5/7= پایه * بلوار علی بن ابیطالب)ع( بر 

  0متری به باال= پایه *  72قطعات داخلی محله سورغ )بر خیابان های 

   25/7قطعات داخلی محله سورغ = پایه * 

  15/7متری به باال( = پایه *  73قطعات داخلی محله سورغ )بر خیابان 

 5/7قطعات داخلی شمال بلوار خلیج فارس ، شرق خیابان امام شافعی = پایه * 

27 

درگهان 

)محدوده شماره 

کروکی  5

 پیوست(

 2.333.333 6.333.333 محله شیخ آباد 

 قیمت پایه= داخلی  قطعات

  7/7= پایه *  متری 05خیابان بر 

  2= پایه *  اتوبانبر 

 

 قیمت پایه= قطعات داخلی 

   5/7= پایه *  متری 74بر خیابان های 

  2= پایه *  اتوبانبر 

 

22 

درگهان 

)محدوده شماره 

کروکی  6

 پیوست(

 2/7بر خیابان اصلی = پایه *   6.533.333  هکتاری 755سایت 
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 8931سال  اول شش ماههجدول قیمت گذاری اراضی شهر درگهان و سوزاء و مابقی روستاها 

ف
دی

ر
 

 موقعیت نام

قیمت پایه زمین 

-تجاری

خدماتی)محله 

 ریال-ای(

قیمت پایه زمین 

 ریال-مسکونی

 ضرایب

 ریال-ضریب زمین مسکونی ریال-خدماتی)محله ای( -ضریب زمین تجاری

20 

) محدوده  هلر

 1شماره 

 کروکی پیوست( 

بافت قدیم و شهرک 

 ساحلی
4.333.333 7.533.333 

 ت پایهقیم= قطعات داخلی 

 73= پایه *  متری 05شمالی خیابان  طرفین

طرفین خیابان  وبر بلوار مرکزی)جاده قدیم( و بلوار وحدت 

    5= پایه * متری در روستای هلر  05شرقی 

 قیمت پایه= قطعات داخلی 

 0= پایه *  متری 05خیابان بر 

     5/0= پایه *  بر بلوار مرکزی)جاده قدیم( و بلوار وحدت

 2متری در روستای هلر =  05خیابان شرقی طرفین 

24 

) محدوده  هلر

 8شماره 

 کروکی پیوست(

و  محله شیخ آباد

 مهرگان 
0.533.333 7.033.333 

 قیمت پایه= قطعات داخلی 

 4بر غربی شهرک شیخ آباد)حدفاصل درگهان و هلر( = پایه * 

    2متری به باال = پایه *  72بر خیابانهای 

    0متری به باال = پایه *  74بر خیابانهای 

 72متری = پایه *  05بر خیابان 

  8روبروی دانشگاه )بین اتوبان و جاده( = پایه = 

 قیمت پایه= قطعات داخلی 

 4بر غربی شهرک شیخ آباد)حدفاصل درگهان و هلر( = پایه * 

   2متری به باال = پایه *  74بر خیابانهای 

      25/7پایه * متری به باال =  72بر خیابانهای 

  5/2متری = پایه *  05بر خیابان 

25 

) محدوده  طوال

 7شماره 

 کروکی پیوست(

طوال )حدفاصل پمپ 

بنزین تا میدان علم و 

 صنعت(

70.333.333 7.033.333 

 قطعات داخلی قیمت پایه

 5/7بر بلوار تا میدان علم و صنعت = پایه * 

 

 قطعات داخلی قیمت پایه

 2/7ن علم و صنعت = پایه * بر بلوار تا میدا

26 

) محدوده طوال

 2شماره 

 کروکی پیوست(

طوالی قدیم )حدفاصل 

میدان علم و صنعت تا 

 میدان شهرک گلزار(

0.533.333 7.033.333 

 قطعات داخلی قیمت پایه

 0بر جاده قدیم = پایه * 

 

 

 قطعات داخلی قیمت پایه

 2بر جاده قدیم = پایه * 

 

21 

)محدوده  طوال

 0ره شما

 کروکی پیوست(

طرفین اتوبان )از میدان 

انتهای علم و صنعت تا 

 (محدوده طوال

0.533.333 - 

 قطعات داخلی قیمت پایه

 5/7بر اتوبان پایه * 

 نمایشگاهی می باشد –کاربری صرفا خدماتی 



 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 8931سال  اول شش ماهه قی روستاهاجدول قیمت گذاری اراضی شهر درگهان و سوزاء و ماب
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 موقعیت نام

قیمت پایه زمین 

-تجاری

خدماتی)محله 

 ریال-ای(

قیمت پایه زمین 

 ریال-مسکونی

 ضرایب

 ریال-ضریب زمین مسکونی ریال-خدماتی)محله ای( -ضریب زمین تجاری

28 

)محدوده  طوال

 4شماره 

 کروکی پیوست(

قطعات شرق شهرک 

 گلزار
0.533.333 7.033.333 

 قطعات داخلی قیمت پایه

 5/7متر = پایه *  74بر خیابان های باالی 

 

 

 قطعات داخلی قیمت پایه

 5/7متر = پایه *  74بر خیابان های باالی 

 

21 

)محدوده سوزاء

 7شماره 

 کروکی پیوست(

 7.333.333 2.633.333 سوزاء

 قطعات داخلی قیمت پایه

  2بر جاده قدیم = پایه * 

  5/7دان و خیابانهای اصلی= پایه *بر می

 قطعات داخلی قیمت پایه

  5/2بر جاده قدیم = پایه * 

  5/7بر میدان و خیابانهای اصلی شهرک دریا ، محله مسجد بالل و جنوب ورزشگاه = پایه *

03 

)محدوده سوزاء

 2شماره 

 کروکی پیوست(

ضلع شمالی و غربی 

 مسکن مهر سوزاء
 قیمت پایه پایهقیمت  533.333 2.633.333
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