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 الگوی کلی ضوابط اجرایی ارزش معامالتی امالک 

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

 بخش اول: ارزش معامالتی عرصه امالک 

ررات زیر یت مقهای هر بلوک و با رعاهای معامالتی مندرج در ذیل نقشهارزش معامالتی عرصه امالک برمبنای ارزش

 گردد: محاسبه می

های مسکونی، امالک به تفکیک کاربریهای روز عرصه ارزش معامالتی عرصه امالک بر اساس میانگین ارزش (1

در  درجونی )منهای معامالتی امالک مسکها بر اساس ضرایب تعدیل ارزشاداری و در مورد سایر کاربریتجاری و 

 گردد. های هر بلوک( به شرح جدول ذیل و مطابق مجموعه پیوست تعیین میذیل نقشه

 ضرایب تعدیل نوع کاربری ردیف

1 
ورزشی،  –درمانی، تفریحی  –خدماتی، آموزشی ، فرهنگی، بهداشتی 

 گردشگری، هتلداری و ...
7/0 

 6/0 کارگاهی، حمل و نقل، انبار و توقفگاه –صنعتی  2

3 

، کشاورزی : الف ( باغات، اراضی مزروعی آبی، دامداری، دامپروری

 پرورش طیور و آبزیان، پرورش گل و گیاه و ...

 ب( اراضی مزروعی دیمی

4/0 

 

3/0 

 4/0 سایر 4

 ذیرد: پامالک به شرح ذیل صورت می تشخیص نوع کاربری عرصه (2

 باشد. ک بر اساس نوع کاربری مندرج در سند رسمی و یا سایر اسناد مثبته مربوط میکاربری امال -1-2

در  باشد براساس نوع کاربری اعیانی احداث شده در آنها وکی که کاربری آنها مشخص نمیدر خصوص امال -2-2

و نوع  هایی که مستحدثه)مختلط( براساس قدرالسهم عرصه هر یک از اعیانی های با کاربری متفاوتخصوص اعیانی

 گردد. کاربری آنها تعیین می

 جدول فوق عمل خواهد شد.  4امالک فاقد کاربری و فاقد اعیانی طبق ردیف  در خصوص عرصه -2-3

باشد و به ازای یمتر م 12عرض های معامالتی عرصه مندرج در جداول پیوست این مجموعه مربوط به معابر با ارزش (3

% 3ی تجاری کاربر هر متر )یا ضریبی از متر( مازاد یا کسری نسبت به مبنای مذکور حسب مورد در خصوص امالک با

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

وص امالک با کاربری متر در خص 20معامالتی عرصه امالک برای معابر باالتر از های های مذکور در ارزشتذکر : افزایش

 گردد. ها محاسبه نمیمتر برای سایر کاربری 30مسکونی و معابر باالتر از 

د، ک عمل خواهد بوباشند، باالترین ارزش معبر مربوطه مالبر یا بیشتر می 2هایی که دارای در محاسبه ارزش عرصه (4

 مشروط بر اینکه از معبر مذکور راه عبور داشته باشد. 

 شود. می بارزش عرصه امالک واقع در بر میادین، معادل باالترین ارزش معبری است که از آن میدان منشع (5

( %60)ت درصد ملک مجاور را دارند، برابر شصارزش عرصه امالکی که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از  (6

 شود. عرصه معبری است که راه عبور ملک از آن منشعب می
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تفاده و شرایط اس انی کهارزش عرصه امالکی که در بر بزرگراه، اتوبان، مسیل، حریم راه آهن و نهر قرار دارند تا زم (7

ز مد آنها اآرفت و  ودسترسی به ملک مورد نظر مهیا نباشد های داخلی شهر جهت عبور و مرور از آنها، نظیر خیابان

 شود. های دیگر صورت پذیرد، برابر خیابان مورد استفاده محاسبه میخیابان

         ن منشعب  ه از آکارزش معامالتی عرصه سراها، پاساژها و کاروانسراها براساس باالترین ارزش معامالتی معبری  (8

 شود.می شوند محاسبه می

ادل باشد، مع ن نشدهچنانچه برای امالک واقع در حریم قانونی شهر، بخش  و روستای مورد نظر ارزش معامالتی تعیی (9

  ( ارزش معامالتی نزدیکترین محل مشابه، حسب مورد مبنای محاسبه خواهد بود.%70هفتاد درصد )

 بخش دوم: ارزش معامالتی ساختمان )اعیانی( 

اربری کاختمان و ازه سس)اعم از مختلط و غیر مختلط( براساس متراژ اعیانی مستحدثه، نوع  ارزش معامالتی اعیانی امالک

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

 نوع کاربری اعیانی فردی

قیمت هر متر مربع ساختمان بر مبنای نوع سازه 

 )ارقام به ریال(

تمام بتون، اسکلت بتونی و فلزی 

 سوله
 سایر

 000/400/2 000/200/4 تجاری 1

 000/200/2 000/600/3 مسکونی و اداری 2

3 

کارگاهی ، خدماتی ، آموزشی، بهداشتی  –صنعتی 

ورزشی، فرهنگی، هتلداری،  –درمانی، تفریحی  –

گردشگری، حمل و نقل، انبار، پارکینگ عمومی 

 )توقفگاه( و ...

000/200/2 000/400/1 

4 
)دامداری، دامپروری، پرورش طیور و کشاورزی 

 آبزیان، پرورش گل و گیاه و ...(
000/400/1 000/800 

رصه که مبنای محاسبه ع( ارزش معامالتی هر متر مربع %30تذکر : برای محاسبه ارزش معامالتی اعیانی امالک، سی درصد )

 گردد.فه میمندرج در جدول فوق اضا ارزش معامالتی عرصه ملک قرار گرفته است به قیمت هر متر مربع ساختمان

ای شم به باال به ازطبقه )بدون احتساب زیرزمین و پیلوت( از طبقه ش 5های مسکونی و اداری بیش از در ساختمان (1

جدول فوق  2یف ( به ارزش معامالتی هر متر مربع ساختمان موضوع رد%5/1هر طبقه باالتر، یک و نیم درصد )

 شود. اضافه می

کثر سی درصد ( و حدا%10تر از همکف، ده درصد )های تجاری به ازای هر طبقه باالتر یا پاییناندر ساختم (2

 شود. جدول فوق کسر می 1( از ارزش معامالتی هر متر مربع ساختمان )اعیانی( موضوع ردیف 30%)

بر تر از سطح معنییچنانچه ساختمانی فاقد طبقه همکلف )همسطح با معبر اصلی( باشد، اولین طبقه باالتر و پا (3

 گردد.مربوط، همکف محسوب می
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قیمت هر متر مربع  (%50ارزش هر متر مربع پارکینگ و انباری متعلق به هر واحد ساختمانی معادل پنجاه درصد ) (4

 گردد. ساختمان مندرج در جدول فوق تعیین می

 اسبه ارزشال محسال نسبت به س به ازای هر سال قدمت ساختمان با ارائه اسناد و مدارک مثبته تا سقف بیست (5

 ،گرددعیین میاز کل ارزش معامالتی اعیانی ملک )تا سقف چهل درصد( که مطابق بندهای فوق ت %2معامالتی 

 شود. کسر می

مالک نی( اکلیه فضاهای غیر مسقف و همچنین مشاعات ساختمان در محاسبه ارزش معامالتی ساختمان )اعیا (6

 شود. منظور نمی

 رزش معامالتی اعیانی واحدهای تکمیل نشده بخش سوم: ا

عایت بخش با ر های تکمیل نشده با توجه به وضعیت آن در هر یک از مراحل ساخت وارزش معامالتی اعیانی ساختمان

باشند، ارزش می طبقه گردد. ضمناً در امالکی که دارای دو یا چنددوم ضوابط اجرایی این مجموعه به شرح ذیل تعیین می

 گردد. ه میتی اعیانی هر طبقه بر اساس تطبیق وضعیت موجود آن با یکی از مراحل چهارگانه ذیل محاسبمعامال

 درصد از ارزش معامالتی )اعیانی( مراحل ساخت ساختمان ردیف

 10 فونداسیون 1

 30 اسکلت 2

 50 سفت کاری 3

 80 نازک کاری 4

 بخش چهارم: سایر ضوابط 

ابع تشده باشد صالح نانیاز به اصالح اسناد مالکیت دارند تا زمانی که اسناد مالکیت آنها ارزش معامالتی امالکی که 

 باشد. مشخصات مندرج در سند مالکیت می
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 ر:شهر مهدیشه 1 بلوک

 در ه شهر(محدود )محل پرچم جاده آسفالته سمنان مهدیشهربا از محل تالقی کوههای جنوبی شهر بازی مهدیشهر  شمال:

 امتداد کوههای مذکور تا برسد به کوههای شرقی

 از کوههای شرقی الوندکوه  شرق:

 ی الوندکوه تکاور در امتداد خط مستقیم مفروض تا برسد به کوههای شرق 58از روبروی جاده خاکی لشکر  جنوب:

 شهر )محل حدودهماول از روبروی جاده خاکی لشکر تکاور در امتداد جاده آسفالته سمنان مهدیشهر تا برسد به  غرب:

 به استثنای اراضی خارج از حریم پرچم محدوده شهر( 

 )ریال( تی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربریارزش معامال
 اداری تجاری مسکونی

000/150 000/225 000/180 

 ریال 000/20 بلوک توضیح: اراضی خارج از حریم

 شهر مهدیشهر:  2 بلوک

در  هر(شدوده )محل پرچم مح اول از محل تالقی کوههای شهر بازی با جاده آسفالته سمنان مهدیشهر شمال و غرب:

 رزش.دان وامتداد جاده مذکور تا برسد به میدان جمهوری، دوم میدان جمهوری در امتداد بلوار کارگر تا می

 از میدان ورزش در امتداد جاده خاکی ایستگاه تقویت تلویزیون تا برسد به کوههای رابند.  شرق:

فالته ه جاده آسرسد بند در امتداد کوههای حد جنوبی شهر بازی تا باز محل تالقی کوههای رابند با کوههای الو جنوب:

 سمنان مهدیشهر. به استثنای اراضی خارج از حریم

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/300 000/450 000/360 

 ر:شهر مهدیشه 3 بلوک

وم از پل ده رابند. پل جاد مذکور با رودخانهبلوار انقالب تا محل تالقی رودخانه مجاور اول میدان شهداء در امتداد  شمال:

 راوند در امتداد خط مستقیم مفروض تا کوههای اهلل صفه 

 خط الرأس کوه اهلل صفه  شرق:

 مرج از حریضی خااز محل تالقی میدان ورزش تا انتهای جاده خاکی ایستگاه تقویت تلویزیون به استثنای ارا جنوب:
  ءن شهداجاده کنار هالل احمر تا خط الرأس کوه تاسوعا تا آبشار و میدااز میدان ورزش در امتداد  غرب:

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/500 000/750 000/600 

M
ali

atm
an

.co
m



10 

 

 شهر مهدیشهر:  4 بلوک

ر امتداد دیدان امام از مم اول از مسجد صاحب الزمان عج در امتداد کوچه شهید دامغانی تا برسد به میدان امام،  دوشمال: 

   بلوار انقالب.رودخانه مجاور )ایل سنگسر( تا برسد به  خیابان بسیج

ع آن با پل محل تقاط نه تااز محل تقاطع امتداد خیابان ایل سنگسر با رودخانه مجاور بلوار انقالب در امتداد رودخا شرق:

 رابند

 ن شهداء میداد به ا برستاز محل تالقی رودخانه مجاور بلوار انقالب با پل جاده رابند در امتداد رودخانه مذکور  جنوب:

 ابان اندیشه جنوبی و شمالی تا مسجد صاحب الزمان )عج( از میدان شهدا در امتداد خی غرب:

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/750 000/200/1 000/900 

 شهر مهدیشهر:  5 بلوک

یدان مبهمن تا برسد به  22 بهمن تا میدان ولی عصر و در امتداد بلوار 22محل تالقی کوچه شهید معروفی با بلوار از  :شمال

 امتداد کوچه شهید عباس پورطاهریان تا برسد به رودخانه درو امام رضا)ع( 

گسر و قی ایل سنتال ه محلاز محل تقاطع کوچه شهید پورطاهریان با رودخانه در امتداد رودخانه مذکور تا برسد ب شرق:

 رودخانه

برسد به  سنگسر تا ان ایلاز محل تقاطع امتداد خیابان ایل سنگسر با رودخانه مجاور بلوار انقالب در امتداد خیاب جنوب:

 میدان امام

 همنب 22لوار ببرسد به تقاطع کوچه مذکور با تا  کوچه شهید معروفی )متروکه( از میدان امام در امتداد  غرب:

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/200/1 000/800/1 000/440/1 

 شهر مهدیشهر:  6 بلوک

ب با هرک انقالشنتهای از میدان والیت در امتداد خط الرأس کوه های شمالی میدان نماز تا محل تقاطع رودخانه ا شمال:

 کوه مذکور

قاطع ذکور تا تمخانه اول محل تقاطع رودخانه انتهای شهرک انقالب با کوه های شمالی میدان نماز در امتداد رود شرق:

 یان طاهر رودخانه اصلی دوم در ادامه رودخانه اصلی تا برسد به تقاطع رودخانه با امتداد کوچه شهید پور

دان امام میرسد به بو در امتداد کوچه مذکور تا  ریانتقاطع رودخانه با امتداد کوچه شهید پور طاهمحل  از  : جنوب

 تقاطع ایران شمالی بهمن تا  دوم بیست خیابان رضا)ع( در  امتداد

ذکور ز تقاطع مار والیت دوم رسد به بلوابهمن با ایران شمالی در امتداد خیابان ایران شمالی تا ب 22تاقاطع بلوار از  غرب:

 به میدان والیتدر امتداد بلوار والیت تا برسد 
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 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/800/1 000/700/2 000/160/2 

 شهر مهدیشهر:  7 بلوک

ر تا کوه مذکو الرأس از محل تقاطع رودخانه انتهای شهرک انقالب با کوه های شمالی میدان نماز در امتداد  خط شمال:

 برسد به کوه پشت مصلی

س ط الردمحل تقاطع خط الرأس کوه شمالی شهرک انقالب با خط الرأس کوه پشت مصلی و در امتداد خاز  شرق:

 شهر مهدیشهر 3مذکور تا برسد به مرز شمالی منطقه 

 از تقاطع پل راوند در امتداد خط مستقیم مفروض تا کوههای اهلل صفه جنوب :

ودخانه رحل تالقی مد به وند با رودخانه مجاور بلوار انقالب در امتداد رودخانه مذکور تا برساز محل تقاطع پل را غرب:

الی وه های شملرأس کانتهای شهرک انقالب در امتداد رودخانه انتهای شهرک انقالب تا برسد به خط ااصلی با رودخانه 

 شهرک انقالب

 کاربری)ریال(ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع 
 اداری تجاری مسکونی

000/560 000/840 000/672 

 شهر مهدیشهر: 8 بلوک

 از پیچ دربند در امتداد کوههای تقویت تلویزیون تا جاده گنداب شمال:

 ن در امتداد چاه آب شهرداری مهدیشهر به خط مستقیم مفروض تا برسد به کوه ایستگاه تلویزیو شرق:

 فت(  از میدان والیت در امتداد ارتفاعات پشت جاده مهدیشهر )انتهای حدود شمال مناطق شش و ه جنوب:

اری ه آب شهردوی چااز میدان والیت در امتداد جاده آسفالته مهدیشهر و شهمیرزاد تا برسد به پیچ دربند روبر غرب:

 مهدیشهر

 ریال(ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)
 اداری تجاری مسکونی

000/950 000/430/1 000/140/1 

 ریال 000/50 بلوک توضیح: اراضی خارج از حریم

 شهر مهدیشهر:  9 بلوک

 برسد به پیچ دربندهای دربند تا  کوهخط الرأس دربند در امتداد  غارشمال:از 

  10 رز منطقهمیدان والیت و مدر امتداد جاده آسفالته مهدیشهر و شهمیرزاد تا برسد به پیچ دربند از  شرق: 

 بارتا برسد به تقاطع رودخانه گل رود 13و  12و  11و  10خط الرأس کوه های مرز غربی مناطق  جنوب:

دوم از کافر قلعه رسد به بتا  در امتداد رودخانه مذکور 13اول از تقاطع رودخانه گل رودبار با خط الرأس کوه منطقه  غرب:

 دربند  غاردر امتداد خط الرأس کوه دربند تا برسد به کافر قلعه 
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 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/950 000/430/1 000/140/1 

 ریال 000/60 بلوک توضیح: اراضی خارج از حریم

 شهر مهدیشهر:  10 بلوک

 9مرز جنوبی منطقه  شمال:

 6مرز غربی منطقه  شرق:

 ن المهدیامه تا تقاطع خیابابهمن در امتداد بلوار مذکور تا میدان ولی عصر و اد 22از تقاطع ایران شمالی با بلوار  جنوب:

 بان المهدی تا انتهایداد خیابهمن )جلوی مدرسه قدس رضوی( در امت 22المهدی با بلوار ز محل تالقی خیابان ول اا غرب:

ار شرف به مزمهای  خیابان مزار شهداء از جنب حسینیه شهداء تا خط الرأس کوه های مشرف به مزار دوم خط الرأس کوه

 9تا مرز جنوبی منطقه 

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/500 000/750 000/600 

 شهر مهدیشهر:  11 بلوک

از محل درسه قدس رضوی بهمن در امتداد بلوار مذکور تا برسد به م 22اول از تقاطع کوچه شهید معروفی با بلوار  شمال:

شهداء  نتهای خیابان مزاربهمن )جلوی مدرسه قدس رضوی( در امتداد خیابان المهدی تا ا 22تالقی خیابان المهدی با بلوار 

 حسینیه شهداء تا خط الرأس کوه های مشرف به مزار از جنب

 از کوههای انتهای خیابان صاحب الزمان در امتداد کوههای شمال مهدیشهر تا دبستان قدس رضوی 

دوم از  نبهم 22ار با بلو ز میدان امام در امتداد کوچه شهید معروفی )متروکه(  تا برسد به تقاطع کوچه مذکورا اول شرق:

د وم از مسجسزمان تقاطع کوچه شهید معروفی با کوچه شهید دامغانی در امتداد کوچه شهید دامغانی تا مسجد صاحب ال

 صاحب الزمان در امتداد کوچه بازار و اندیشه شمالی تا تقاطع با خیابان صاحب الزمان

ر دارسیان و هکده پدصاحب الزمان تا میدان  از تقاطع خیابان اندیشه شمالی و صاحب الزمان در امتداد خیابان جنوب:

  ادامه از جاده خاکی جنب اداره بهزیستی تا برسد به دیوار ساحلی

  10اول دیوار ساحلی دهکده پارسیان دوم خط الرأس کوه اسپی لت تا مرز جنوبی منطقه  غرب:

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/588 000/882 000/700 

 ر:شهر مهدیشه 12 بلوک

ر ادامه دارسیان و پهکده داز تقاطع خیابان اندیشه جنوبی و صاحب الزمان در امتداد خیابان صاحب الزمان تا میدان  شمال:

 از جاده خاکی جنب اداره بهزیستی تا برسد به دیوار ساحلی
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 اسوعاء و کوه تشهدا از تقاطع خیابان اندیشه جنوبی و صاحب الزمان در امتداد اندیشه جنوبی تا برسد به میدان شرق:

 ک المهدی ربی شهرمیدان شهداء و در امتداد خط الرأس کوه تاسوعا تا محل تالقی با خط الرأس کوه های غاز  جنوب:

 11خط الرأس کوه های غربی شهرک المهدی تا مرز جنوبی منطقه  غرب:

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/500 000/750 000/600 

 شهر مهدیشهر:  13 بلوک

ن در آ متداداو )تقاطع جاده خاکی جیک جیک لوبار( از انتهای شهرک المهدی به سمت هنرستان شهید بهشتی  شمال:

  خط الرأس تا برسد به کوه تاسوعا

یک چقاطع جاده چیک تبا کوه تاسوعا و در امتداد خط الرأس کوه مذکور تا برسد به  12از محل تقاطع مرز منطقه  شرق:

 لوبار )پشت عشایری(

ر تا مذکو یک چیک لوبار در امتداد خط الرأس کوهاز محل تقاطع خط الرأس کوه پشت عشایری با جاده چ جنوب:

  برسد به رودخانه گل رودبار

نطقه به مرز م ا برسدتاز خط الرأس کوه پشت معدن بینائی با رودخانه گل رودبار در امتداد خط الرأس کوه مذکور  غرب:

12  

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/224 000/336 000/269 

 ریال 000/35 بلوک توضیح: اراضی خارج از حریم

 شهر مهدیشهر:  14 بلوک

ه الرأس کو داد خطاول از میدان ورزش در امتداد جاده کنار هالل احمر تا خط الرأس کوه تاسوعا دوم در امت: شمال

 رودخانه گل رودبارمذکور و خط الرأس کوه پشت عشایری و مسکن مهر تا برسد به 

 ( تا برسد به میدان جمهوری 2از میدان ورزش در امتداد بلوار )مرز منطقه شرق:

جایی سه شهید رن و ماشن جمهوری در امتداد بلوار منتهی به کارخانه کفش نوید بهمن تا برسد به کارگاه میدااز  جنوب:

 و در ادامه برسد تا رودخانه گل رودبار 

به خط  ر تا برسدمذکو از تقاطع امتداد بلوار کارخانه کفش نوید بهمن با رودخانه گل رودبار در امتداد رودخانه غرب:

 شایری و مسکن مهرالرأس کوه پشت ع

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/500 000/750 000/600 

 ریال 000/40 بلوک توضیح: اراضی خارج از حریم
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 شهر مهدیشهر:  15 بلوک

تا میدان  ائ پاکریسر شهداز ابتدای کارگاه شن و ماسه شهید رجائی در امتداد جاده کارگاه مذکور تا برسد به بلوا شمال:

 جمهوری 

 ذوالفقار. 58از میدان جمهوری در امتداد جاده آسفالته مهدیشهر سمنان تا برسد به تقاطع جاده لشکر  شرق:

نتهای محدوده شهرک ذوالفقار در امتداد جاده مذکور تا ا 58لشکر  از تقاطع جاده مهدیشهر به سمنان با جاده جنوب:

 صنعتی مهدیشهر 

د ماسه شهی وه شن اول به رودخانه به کوههای منتهی به کاخ قلعه در امتداد کوههای مذکور تا برسد به کارگا غرب:

 رجائی

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/200 000/300 000/240 

 ریال 000/45 بلوک توضیح: اراضی خارج از حریم

 شهر مهدیشهر)گاوداران(:  16 بلوک

 فر قلهات کااز ابتدای کارگاه شن و ماسه شهید رجائی در امتداد جاده  رودخانه گل رودبار تا ارتفاع شمال:

 از شمال ناحیه صنعتی مهدیشهر  شمال کارخانه آسفالت شهرداری و شمال منطقه پنج در جزین. شرق:

 انتهای محدوده مجتمع گاوداران تا جاده آبگرم  جنوب:

 نیاکان  ن سنگسر وسیما از ابتدای  رودخانه به کوههای منتهی به کاخ قلعه در امتداد کوههای مذکور تا کارخانجات غرب:

 ی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(ارزش معامالت
 اداری تجاری مسکونی

000/75 000/113 000/90 

 ریال 000/13 بلوک توضیح: اراضی خارج از حریم
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 وزارت امور اقتصادی و دارائی

 سازمان امور مالیاتی کشور
 اداره کل امور مالیاتی استان سمنان

 

 امالک معامالتیدفترچه ارزش 
 شهر شهمیرزاد

 

 01/01/1401 اجرا:
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 شهر شهمیرزاد: 1 بلوک
تقاطع اداره  بتدای شهرک صنعتی،جاده ساری،ا-الب دربند حد فاصل اراضی کشت و صنعتچاه آب و فاض-از پیچ دربند

 و ضلع شمالی جاده شهمیرزاد الی پیچ دربند الوند راه و ترابری به میدان

 معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(ارزش 
 اداری تجاری مسکونی

000/100/1 000/650/1 000/320/1 

 ریال 000/60 بلوک توضیح: اراضی خارج از حریم

 شهر شهمیرزاد: 2 بلوک

مام تا ع بلوار ای تا تقاطسعد کوچه امامزاده یحیی واز کوچه امامزاده یحیی تا خیابانساری،مسیر خیابان در  ولیاز میدان 

یم مفروضه ادخط مستقر امتددر جاده کمربندی تا خیابان سپاه و از دیوار پشت پادگان کالهدوز در ادامه در مسی الوندمیدان 

  تا تقاطع خیابان ولی عصر و در ادامه در خیابان ولی عصر تا برسد به میدان ولی عصر

 بر حسب نوع کاربری)ریال( ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک
 اداری تجاری مسکونی

000/600/1 000/400/2 000/920/1 

 شهر شهمیرزاد: 3 بلوک
نک ملی، ابدی و باهید عاز تقاطع خیابان سعدی تا کوچه امامزاده یحیی و خیابان ساری به سمت میدان امام تقاطع کوچه ش

 اتقاطع بسیجوالفضلی تن ابخیابا بلوار امام تا تقاطع خیابان سعدی کوچه شهید طاهرزاده،دروازه تا تقاطع بسیج و ضلع شمال

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/500/2 000/750/3 000/000/3 

 شهر شهمیرزاد: 4 بلوک
ه تا مدرس مده چاشهتل منوری تاخروجی کاهش و جااز میدان راه و ترابری تا پارک امیر کبیر و شهرک هفت هکتاری و 

دان اری تا میسابان خی ابوذرو خیابان مطهری و میدان امام از کوچه شهید صدیقه رودباری تا تقاطع کوچه شهید متقی و

 اداره راه و ترابری

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/500/1 000/250/2 000/800/1 

 شهر شهمیرزاد: 5 بلوک
 هرو مسیر ن مرغک از میدان امام خیابان مطهری و جاده چاشم تا ورودی کاهش و سرچشمه و هفت چشمه تا ابتدای مسیر

 قلعه تا پارک کوهستان،جاده سالمت،خیابان قلعه،خیابان بهشتی تا میدان امام
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 عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(ارزش معامالتی هر متر مربع 

 اداری تجاری مسکونی

000/400/1 000/100/2 000/680/1 

 شهر شهمیرزاد: 6 بلوک
ندوان و گ  ا جادهتع آب خیابان قلعه خیریه و پارک کوهستان و استخر قلعه باغ افالطونی تا مزرعه باللی،کوهپایه و منب

 خیابان کشتارگاه و ضلع شمال خیابان بهشتی تا نرسیده به میدان امام تقاطع خیابان قلعه

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/300/1 000/950/1 000/560/1 

 ریال 000/60 بلوک توضیح: اراضی خارج از حریم

 شهر شهمیرزاد: 7 بلوک
رات ،تقاطع صاد بانک ده بهگلدسته،خیابان بسیج نرسی راه تقاطع خیابان بهشتی،تقاطع میدان ضلع جنوبی خیابان بهشتی تا سه

 خیابان شهید ابوالفضلی خیابان جانبازان تا تقاطع شهید بهشتی

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/500/2 000/750/3 000/000/3 

 شهمیرزاد: شهر 8بلوک 
کوچه  6آبی ضلع جنوبی خیابان بسیج از بانک صادرات تا تقاطع بلبل دره استخر چمن تپه زونی و مجتمع ستاره

 ضلع جنوب بلوارامام تقاطع بانک صادرات شهابی)آلچین(

 نوع کاربری)ریال( ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب
 اداری تجاری مسکونی

000/500/2 000/750/3 000/000/3 

 شهمیرزاد: شهر 9 بلوک
 چین ولامام تقاطع آلوار،بچال کوچه شهید آرو کوچه شهابی تقاطع خضلع جنوبی بلوار امام از تقاطع نیروی انتظامی منطقه ی

 ضلع جنوبی بلوار امام تا نیروی انتظامی 

 هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(ارزش معامالتی 
 اداری تجاری مسکونی

000/800/1 000/700/2 000/160/2 
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 شهمیرزاد: شهر 10 بلوک
اده ا تقاطع جتعلی  از نیروی انتظامی ضلع جنوبی بلوار امام تا بسته دربند و کوههای جاده کندوان، علی چفت، بهشت

ا هید آرو تشهابی، شدره استخر چمن، ضلع شرقی تپه زونی و ضلع جنوبی، کوچه شهید  تا خیابان بسیج وسه بلبل گندوان

 نیروی انتظامی

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/200/1 000/800/1 000/440/1 

 شهمیرزاد: شهر 11 بلوک
وچه کدان امام زان میملی کوچه دروازه مسجد دروازه کوچه آئینه بندان خیابان جانباتقاطع کوچه شهید عابدی تا بانک 

 شهید صدیقه رودباری،کوچه شهید متقی، خیابان ساری تا تقاطع شهید عابدی

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/000/3 000/500/4 000/600/3 

 شهمیرزاد: شهر 12 بلوک
پاه و از دیوار خیابان س دی تااز میدان ولی عصر در مسیر جاده ساری تا برسد به میدان راه و ترابری و در امتداد جاده کمربن

رسد به بی عصر تا ان ولپشت پادگان کالهدوز در امتدادخط مستقیم مفروضه تا تقاطع خیابان ولی عصر و در ادامه در خیاب

 های کالهدوز و ولی عصر()شهرکعصر. میدان ولی

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/000/1 000/500/1 000/200/1 
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 وزارت امور اقتصادی و دارائی

 سازمان امور مالیاتی کشور
 اداره کل امور مالیاتی استان سمنان

 

 امالک معامالتیدفترچه ارزش 
 بخش شهمیرزاد

 )روستاها و قرات(
 

 01/01/1401اجرا: 
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 بخش شهمیرزاد:  1 بلوک

 فوالد محله یروستا

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(

 اداری تجاری مسکونی

000/250 000/375 000/300 

 ریال 000/10 بلوک توضیح: اراضی خارج از حریم

 بخش شهمیرزاد:  2 بلوک

 بعهو سایر روستاهای تاکاورد، پرور،هیکو،سرخده روستاهای شلی،مالده،فینسک،تالجیم،تم،رسم رودبار،

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/85 000/136 000/92 

 ریال 000/9 بلوک توضیح: اراضی خارج از حریم

 بخش شهمیرزاد:  3 بلوک

 چاشم یروستا

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(

 اداری تجاری مسکونی

000/150 000/225 000/180 

 ریال 000/10 بلوک توضیح: اراضی خارج از حریم

 بخش شهمیرزاد:  4 بلوک

 دشت،وسایر روستاهای تابعه روستاهای آسوران،آرتد،جاشلوبار،سپید

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(

 اداری تجاری مسکونی

000/110 000/170 000/130 

 ریال 000/9 بلوک توضیح: اراضی خارج از حریم

 بخش شهمیرزاد:  5 بلوک

 صوفیانده یروستا

 نوع کاربری)ریال( ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب

 اداری تجاری مسکونی

000/205 000/308 000/246 

 ریال 000/20 بلوک توضیح: اراضی خارج از حریم
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 وزارت امور اقتصادی و دارائی

 سازمان امور مالیاتی کشور
 اداره کل امور مالیاتی استان سمنان

 

 امالک معامالتیدفترچه ارزش 
 شهر درجزین

 

 01/01/1401 اجرا:
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  :شهر درجزین 1 بلوک

حیدری  ادگان شهیددر امتداد جاده پ ه سمت غرب،ببلوار کارگر -از ابتدای بلوار کارگر ) سه راه کارخانه کاشی ( شمال:

 ابتدای تقاطع بلوار کارگر  با رودخانه گل رودبار تکاور ذوالفقار ( تا  58) لشکر 

کت پور  شهید شو  رگراهاز ابتدای خیابان و بلوار شهدا و پل و تقاطع یر هم سطح به سمت شمال  در امتداد وسط بز شرق:

 سه راه کاشی(0به طرف مهدیشهر  تا ورودی  بلوار کارگر 

 سطح  هم ر)پل تقاطع غی-از ابتدای پل بلوار شهدا به سمت شرق و حد وسط بلوار و خیابان شهدا  تا ورودی شهر  جنوب:

بار تا نه گل رودرودخا از ابتدای ابتدای تقاطع بلوار کارگر  با رودخانه گل رودبار به سمت جنوب و حد وسط مسیر :غرب

  ابتدای پل بلوار شهدا

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/500 000/750 000/600 

 ریال 000/15 بلوک اراضی خارج از حریمتوضیح: 

  :شهر درجزین  2 بلوک

ی غنچه رک صنعتتقاطع بلوار کارگر با رودخانه گل رودبار به سمت غرب و جاده شهاز ابتدای تقاطع بلوار  :شمال

غربی  ضلعنتهای تا ا انگوری و پادگان شهید حیدری )لشگر تکاور ذوالفقار( در امتداد خط مفروضه مستقیم به سمت شمال

 کارخانه گچ ستاره

خانه گل ع روداز پل شهدا بر روی رودخانه گل رودبار به سمت شمال و حد وسط رودخانه گل رودبار تا تقاط شرق:

 رودبار با بلوار کارگر

 یم به سمتمستق از انتهای غرب منطقه دو ضلع غربی اراضی و باغات محله اسالم آباد در امتداد خط مفروضه جنوب:

 ررودبا میدان امام حسین ، وسط بلوار شهید همتیان ، میدان شهدا تا پل شهدا بر روی رودخانه گلشرق ، 

، ضلع  مستان شهری آرااز انتهای شمال منطقه دو )کارخانه گچ ستاره( ضلع غربی شرکت تعاونی انارستان ، ضلع غرب غرب:

 بی اراضی و باغات محله اسالم آبادغر

 ع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(ارزش معامالتی هر متر مرب
 اداری تجاری مسکونی

000/400 000/600 000/480 

 ریال 000/10 بلوک توضیح: اراضی خارج از حریم

  :شهر درجزین 3 بلوک

ید بلوار شه ، وسط از ابتدای ورودی شهر ، پل و تقاطع غیر همسطح ، وسط خیابان و بلوار شهدا ، میدان شهدا :شمال

 سالم آبادغات ا، میدان اسالم آباد ، در امتداد خط مفروضه مستقیم به سمت غرب ، ضلع غربی مزارع و با همتیان

ا وکت پور تهید ششاز پل رودخانه پول سنگ ، کناره بزرگراه شهید شوکت پور به سمت شمال در امتداد بزرگراه  شرق:

 ورودی شهر و پل و تقاطع غیر همسطح
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م به سمت شرق ، و ضلع غربی مرغداری حسن کاشفی در امتداد خط مفروضه مستقی 3ی منطقه از انتهای ضلع غرب جنوب:

 وسط مزارع تا رودخانه پول سنگ و پل رودخانه پول سنگ ، کناره بزرگراه شهید شوکت پور

ربی ضلع غا انتهای ت)ضلع غربی مزارع و باغات( ، ضلع غربی اراضی و باغات درج محله  3از انتهای شمال منطقه  غرب:

  مرغداری حسن کاشفی

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/400 000/600 000/480 

 ریال 000/11 بلوک توضیح: اراضی خارج از حریم

 :شهر درجزین 4 بلوک

مت غرب ، یم به سشوکتپور در امتداد خط مفروضه مستقاز پل رودخانه پول سنگ واقع در کناره بزرگراه شهید  :شمال

 وسط مزارع ، تا انتهای ضلع جنوبی مرغداری حسن کاشفی

ل ه سمت شماهر( باز تقاطع دکل های برق فشار قوی با بزرگراه شهید شوکت پور ) ابتدای حریم شهرستان مهدیش شرق:

 سنگ در امتداد و وسط بزرگراه شهید شوکت پور تا پل رودخانه پول

اطع غندران تا تقبه سمت شرق در امتداد دکل های برق فشار قوی و خط راس کوههای چ 4از انتهای غرب منطقه  جنوب:

 دکل های برق فشار قوی با بزرگراه شهید شوکت پور )ابتدای حریم شهرستان مهدیشهر(

رج اده آسفالته دج، در امتداد جنوبمرغداری حسن کاشفی( به سمت  )انتهای ضلع جنوبی 4از انتهای شمال منطقه  غرب:

 انهای چغندراس کوهبه دکل های برق فشار قوی و خط ر محله به چهل تن تا اول پیچ و در امتداد خط مستقیم و مفروضه

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/420 000/630 000/500 

 ریال 000/16 بلوک خارج از حریم توضیح: اراضی

  :شهر درجزین 5 بلوک

 گرمیم تا جاده آب)انتهای ضلع غربی کارخانه گچ ستاره( در امتداد خط مفروضه مستق 2از انتهای غرب منطقه  شمال:

  4و  3و  2انتهای ضلع غربی مناطق  شرق:

 غندرانو دکل های برق فشار قوی و یال کوههای چ 4تا انتهای غرب منطقه  5از انتهای غرب منطقه  جنوب:

 )جاده آبگرم( در امتداد جاده آبگرم تا دکل های برق فشار قوی 5از انتهای شمال منطقه  غرب:

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/252 000/378 000/277 

 ریال 000/11 بلوک توضیح: اراضی خارج از حریم
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  :شهر درجزین 6 بلوک

ا انتهای تمت شرق ورودی بلوار کارگر ) سه راه کارخانه کاشی( در امتداد خط مفروضه مستقیم به سروبروی ازشمال: 

 کارخانه سیمان رویال و حریم شهر درجزین

و انتهای کارخانه  5طقه از انتهای ضلع جنوبی کارخانه نگین پودر در امتداد خط مفروضه مستقیم تا انتهای شمال من شرق:

 سیمان رویال

شهرستان  هر بااز تقاطع دکل های برق فشار قوی با بزرگراه شهید شوکت پور )ابتدای حریم شهرستان مهدیش جنوب:

 انتهی ضلع جنوبی کارخانه نگین پودرسمنان( در امتداد خط مفروضه مستقیم تا 

پور تا  شوکت از ورودی بلوار کارگر )سه راهی کارخانه کاشی( به سمت جنوب در امتداد وسط بزرگراه شهید غرب:

 منان(ستان سدکل های برق فشار قوی با بزرگراه شهید شوکت پور )ابتدای حریم شهرستان مهدیشهر با شهر تقاطع

 مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(ارزش معامالتی هر متر 
 اداری تجاری مسکونی

000/200 000/300 000/240 

 ریال 000/18 بلوک توضیح: اراضی خارج از حریم

  :شهر درجزین 7 بلوک

انه تهای کارختا ان از ورودی بلوار کارگر ) سه راه کارخانه کاشی( در امتداد خط مفروضه مستقیم به سمت شرقشمال: 

 سیمان رویال و حریم شهر درجزین

سب دوانی ایدان مپس از  اراضی بعد از ضلع جنوبی کارخانه نگین پودر در امتداد خط مفروضه مستقیم تا اراضی شرق:

 ومیدان دام

شهرستان  هر بااز تقاطع دکل های برق فشار قوی با بزرگراه شهید شوکت پور )ابتدای حریم شهرستان مهدیش جنوب:

 امتداد خط مفروضه مستقیم تا انتهی ضلع جنوبی کارخانه نگین پودرسمنان( در 

 از انتهای محدوده منطق شش )ابتدای حریم شهرستان مهدیشهر با شهرستان سمنان( غرب:

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری)ریال(
 اداری تجاری مسکونی

000/150 000/225 000/180 

 ریال 000/10 بلوک خارج از حریم توضیح: اراضی
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