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 ط اجرایی ارزش معامالتی امالك الگوي کلی ضواب

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

 بخش اول : ارزش معامالتی عرصه امالك 

یر زت مقررات رعای ارزش معامالتی عرصه امالك برمبناي ارزشهاي معامالتی مندرج در ذیل نقشه هاي هر بلوك و با
 محاسبه می گردد : 

اي به تفکیک کاربري هارزش معامالتی عرصه امالك بر اساس میانگین ارزشهاي روز عرصه امالك  -1
مالك ااس ضرایب تعدیل ارزشهاي معامالتی و در مورد سایر کاربري ها بر اس مسکونی، تجاري و اداري

 . گردد (مندرج در ذیل نقشه هاي هر بلوك) به شرح جدول ذیل و مطابق مجموعه پیوست تعیین می مسکونی

 نوع کاربري ردیف
ضرایب 
 تعدیل

1 
ی، ورزش –درمانی، تفریحی  –خدماتی، آموزشی ، فرهنگی، بهداشتی 

 گردشگري، هتلداري و ...
7/0 

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

3 

، روريکشاورزي : الف ) باغات، اراضی مزروعی آبی ، دامداري، دامپ
 پرورش طیور و آبزیان ، پرورش گل و گیاه و ...

 ب) اراضی مزروعی دیمی

4/0 

 

3/0 

 4/0 سایر 4

 تشخیص نوع کاربري عرصه امالك به شرح ذیل صورت می پذیرد :  -2

 د. ك بر اساس نوع کاربري مندرج در سند رسمی و یا سایر اسناد مثبته مربوط می باشکاربري امال -1-2
ها و در کی که کاربري آنها مشخص نمی باشد براساس نوع کاربري اعیانی احداث شده در آندر خصوص امال -2-2

ع حدثه و نوه مستک از اعیانی هایی کخصوص اعیانی هاي با کاربري متفاوت (مختلط) براساس قدرالسهم عرصه هر ی
 کاربري آنها تعیین می گردد. 
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 جدول فوق عمل خواهد شد.  4طبق ردیف نی در خصوص عرصه امالك فاقد کاربري و فاقد اعیا -2-3
ر می باشد و به مت 12ارزشهاي معامالتی عرصه مندرج در جداول پیوست این مجموعه مربوط به معابر با عرض  -3

اربري کك با در خصوص امالیا ضریبی از متر) مازاد یا کسري نسبت به مبناي مذکور حسب مورد ازاي هر متر (
سر می کبه ارزشهاي مزبور اضافه یا از آن  )%2(سه درصد) و در سایر کاربري ها دو درصد ( %3تجاري 

 گردد. 

خصوص امالك با  متر در 20تذکر : افزایشهاي مذکور در ارزشهاي معامالتی عرصه امالك براي معابر باالتر از 
 متر براي سایر کاربري ها محاسبه نمی گردد.  30کاربري مسکونی و معابر باالتر از 

هد ه مالك عمل خواوطبر یا بیشتر می باشند، باالترین ارزش معبر مرب 2در محاسبه ارزش عرصه هایی که داراي  -4
 بود، مشروط بر اینکه از معبر مذکور راه عبور داشته باشد. 

 ی شود. منشعب ارزش عرصه امالك واقع در بر میادین، معادل باالترین ارزش معبري است که از آن میدان م -5

 )%60رصد (دشصت  ارزش عرصه امالکی که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از ملک مجاور را دارند، برابر -6
 عرصه معبري است که راه عبور ملک از آن منشعب می شود. 

ط ی که شرایزمان ارزش عرصه امالکی که در بر بزرگراه، اتوبان، مسیل، حریم راه آهن و نهر قرار دارند تا -7
ت و آمد رفباشد و هیا ناستفاده و عبور و مرور از آنها، نظیر خیابانهاي داخلی شهر جهت دسترسی به ملک مورد نظر م

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

شعب           از آن من ري کهارزش معامالتی عرصه سراها، پاساژها و کاروانسراها براساس باالترین ارزش معامالتی معب -8
 می شوند محاسبه می شود.

 شده باشد،نعیین شهر، بخش  و روستاي مورد نظر ارزش معامالتی ت چنانچه براي امالك واقع در حریم قانونی -9
 د بود. مبناي محاسبه خواه حسب موردارزش معامالتی نزدیکترین محل مشابه،  )%70هفتاد درصد (معادل 
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 بخش دوم : ارزش معامالتی ساختمان (اعیانی) 

ن و زه ساختماوع ساارزش معامالتی اعیانی امالك (اعم از مختلط و غیر مختلط) براساس متراژ اعیانی مستحدثه، ن
 کاربري آن مطابق جدول و با رعایت مقررات ذیل محاسبه می گردد : 

 نوع کاربري اعیانی فردی

زه قیمت هر متر مربع ساختمان بر مبناي نوع سا
 (ارقام به ریال)

بتون، اسکلت بتونی و تمام 
 فلزي سوله

 سایر

 000/800 000/600/1 تجاري 1

 000/600 000/200/1 مسکونی و اداري 2

3 

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

فرهنگی، هتلداري، گردشگري، حمل و نقل، 
 انبار، پارکینگ عمومی (توقفگاه) و ...

 

000/600 000/400 

4 
کشاورزي (دامداري، دامپروري، پرورش 
 طیور و آبزیان، پرورش گل و گیاه و ...)

 

000/400 
000/180 

بع عرصه که مبناي ) ارزش معامالتی هر متر مر%30تذکر : براي محاسبه ارزش معامالتی اعیانی امالك، سی درصد (
ضافه می اول فوق هر متر مربع ساختمان مندرج در جدمحاسبه ارزش معامالتی عرصه ملک قرار گرفته است به قیمت 
 گردد.

اي شم به باال به ازشطبقه (بدون احتساب زیرزمین و پیلوت) از طبقه  5در ساختمانهاي مسکونی و اداري بیش از  -1
 هجدول فوق اضاف 2 ) به ارزش معامالتی هر متر مربع ساختمان موضوع ردیف%5/1هر طبقه باالتر، یک و نیم درصد (

 می شود. 

صد ) و حداکثر سی در%10در ساختمانهاي تجاري به ازاي هر طبقه باالتر یا پایین تر از همکف، ده درصد ( -2
 جدول فوق کسر می شود.  1) از ارزش معامالتی هر متر مربع ساختمان (اعیانی) موضوع ردیف 30%(

ر طح معبطبقه باالتر و پایین تر از س چنانچه ساختمانی فاقد طبقه همکلف (همسطح با معبر اصلی) باشد، اولین -3
 مربوط، همکف محسوب می گردد.
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ر مربع ) قیمت هر مت%50ارزش هر متر مربع پارکینگ و انباري متعلق به هر واحد ساختمانی معادل پنجاه درصد ( -4
 ساختمان مندرج در جدول فوق تعیین می گردد. 

سبه ارزش ال محاسمثبته تا سقف بیست سال نسبت به به ازاي هر سال قدمت ساختمان با ارائه اسناد و مدارك  -5
د کسر ین می گرداز کل ارزش معامالتی اعیانی ملک (تا سقف چهل درصد) که مطابق بندهاي فوق تعی %2معامالتی 

 میشود. 

مالك اانی) کلیه فضاهاي غیر مسقف و همچنین مشاعات ساختمان در محاسبه ارزش معامالتی ساختمان (اعی -6
 منظور نمی شود. 

 بخش سوم : ارزش معامالتی اعیانی واحدهاي تکمیل نشده 

ا رعایت ت و بارزش معامالتی اعیانی ساختمانهاي تکمیل نشده با توجه به وضعیت آن در هر یک از مراحل ساخ
ی ند طبقه مچو یا بخش دوم ضوابط اجرایی این مجموعه به شرح ذیل تعیین می گردد. ضمناً در امالکی که داراي د

به می ذیل محاس رگانهباشند، ارزش معامالتی اعیانی هر طبقه بر اساس تطبیق وضعیت موجود آن با یکی از مراحل چها
 گردد. 

 ی (اعیانی)درصد از ارزش معامالت مراحل ساخت ساختمان ردیف

 10 فونداسیون 1

 30 اسکلت 2

 50 سفت کاري 3

 80 نازك کاري 4

 بخش چهارم : سایر ضوابط 

اشد تابع بالح نشده ها اصارزش معامالتی امالکی که نیاز به اصالح اسناد مالکیت دارند تا زمانی که اسناد مالکیت آن
 مشخصات مندرج در سند مالکیت می باشد. 
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 اقتصادي و دارائیوزارت امور 

 سازمان امور مالیاتی کشور 

 اداره کل امور مالیاتی استان سمنان 

 

 معامالتیدفترچه ارزش 
 امالك

 شهر مهدیشهر
 

 اجرا:

01/01/1400 
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 منطقه یک شهر مهدیشهر: 
کوههاي  متداداز محل تالقی کوههاي جنوبی شهر بازي مهدیشهر تا جاده آسفالته سمنان مهدیشهر در ا شمال:

 مذکور تا برسد به کوههاي شرقی
 از کوههاي شرقی الوندکوه  شرق:

شرقی  تکاور در امتداد خط مستقیم مفروض تا برسد به کوههاي 58از روبروي جاده خاکی لشکر  جنوب:
 الوندکوه 

اي جنوب کوهه روبروي جاده خاکی لشکر تکاور در امتداد جاده آسفالته سمنان مهدیشهر تا برسد به از غرب:
 به استثناي اراضی خارج از حریم شهربازي.

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربري(ریال)
 اداري تجاري مسکونی
42000 63000 46000 

 ریال 15000،اراضی خارج حریم شهر توضیح

 منطقه دو شهر مهدیشهر: 
ا مذکور ت جاده اول از محل تالقی کوههاي شهر بازي با جاده آسفالته سمنان مهدیشهر در امتداد شمال و غرب:

 برسد به میدان جمهوري، دوم میدان جمهوري در امتداد بلوار کارگر تا میدان ورزش.
 د. تقویت تلویزیون تا برسد به کوههاي رابناز میدان ورزش در امتداد جاده خاکی ایستگاه  شرق:

ه د به جادا برساز محل تالقی کوههاي رابند با کوههاي الوند در امتداد کوههاي حد جنوبی شهر بازي ت جنوب:
 به استثناي اراضی خارج از حریمآسفالته سمنان مهدیشهر. 

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربري(ریال)
 اداري تجاري کونیمس

84000 126000 92000 
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 منطقه سه شهر مهدیشهر: 
راوند در  وم از پلبند. داول میدان شهداء در امتداد بلوار انقالب تا محل تالقی بلوار مذکور با پل جاده را :شمال

  امتداد خط مستقیم مفروض تا کوههاي اهللا صفه
رج از راضی خاابه استثناي  ده خاکی ایستگاه تقویت تلویزیونانتهاي جا میدان ورزش تااز محل تالقی  جنوب:

 حریم
 تا میدان شهداء. شهید سلیمانی از میدان ورزش در امتداد بلوار  :غرب

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربري(ریال)
 اداري تجاري مسکونی
280000 490000 300000 

 منطقه چهار شهر مهدیشهر: 
(ایل  جیابان بسیخوبروي میدان امام در امتداد خیابان بسیج(ایل سنگسر) تا برسد به بلوار انقالب. دوم از ر زا شمال:

 (کارگاه نجاري نامور)  سنگسر)
 خط مستقیم مفروض تا کوههاي اهللا صفه.شرق:

ند در بادوم از پل ر بند.ده رااول میدان شهداء در امتداد بلوار انقالب تا محل تالقی بلوار مذکور با پل جا جنوب:
  امتداد خط مستقیم مفروض تا کوههاي اهللا صفه

 از میدان شهدا تا میدان امام غرب:
 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربري(ریال)

 اداري تجاري مسکونی
315000 490000 345000 M
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 منطقه پنج شهر مهدیشهر: 
ز میدان امام رضا تا ابهمن تا سه راه المهدي دوم  دوم بیست خیابان رضا(ع) در  امتداداز میدان امام  :شمال

 انتهاي بلوار دانشجو و دانشگاه پیام نور
 بسیج تا سه راه بسیج  خیابان امتداد در امام میدان جنوب: از

 امیدان امام رضشرق:ازسه راه بسیج در امتداد بلوارانقالب واراضی اطراف امامزاده علی اکبر تا 
 غرب:از میدان امام در امتداد خیابان امام تا سه راه المهدي

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربري(ریال)
 اداري تجاري مسکونی
350000 490000 385000 

 

 منطقه شش شهر مهدیشهر: 
  به سمت شهمیرزادنماز در امتداد کوههاي خیابان کمربندي میدان بعد از  شمال:
 بهمن تا سه راه المهدي دوم بیست خیابان امتداد :از میدان امام رضا(ع) در  جنوب

 از میدان امام رضا(ع)تا میدان والیت شرق:
  غرب:از سه راه المهدي در امتداد خیابان امام تا میدان والیت

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربري(ریال)
 اداري تجاري مسکونی
420000 560000 460000 
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 منطقه هفت شهر مهدیشهر: 
ت پشت ارتفاعا لها وشهرکهاي انقالب و گ تقاطع خیابان ورودي از میدان والیت درامتداد بلوار کمربندي تا شمال:

 ، آنها و زمین چمن مصنوعی
  بلوار دانشجو میدان امام رضا به سمت کوي دانشگاه تا انتهاياز  شرق و جنوب:

 ازمیدان امام رضا(ع) در امتداد بلوار انقالب تا میدان والیت غرب:
 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربري(ریال)

 اداري تجاري مسکونی
350000 490000 380000 

 منطقه هشت شهر مهدیشهر:
 جاده گنداب از پیچ دربند در امتداد کوههاي تقویت تلویزیون تاشمال:
 ن در امتداد چاه آب شهرداري مهدیشهر به خط مستقیم مفروض تا برسد به کوه ایستگاه تلویزیو شرق:

  فت) از میدان والیت در امتداد ارتفاعات پشت جاده مهدیشهر (انتهاي حدود شمال مناطق شش و ه جنوب:
چاه آب  وبرويرتا برسد به پیچ دربند  از میدان والیت در امتداد جاده آسفالته مهدیشهر و شهمیرزاد غرب:

 شهرداري مهدیشهر
 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربري(ریال)

 اداري تجاري مسکونی
300000 600000 330000 

 ریال 30000 توضیح :اراضی خارج حریم بلوك
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 منطقه نه شهر مهدیشهر: 
 کوههاي دربند تا جنوب محدوده شهمیرزادشمال:از پیچ دربند در امتداد 

چاه آب  وبروياز میدان والیت در امتداد جاده آسفالته مهدیشهر و شهمیرزاد تا برسد به پیچ دربند ر شرق: 
 شهرداري مهدیشهر

 از کشتارگاه مهدیشهر در امتداد کوههاي دربند( غار دربند) تا برسد به پیچ دربند. غرب:
ه بانی برسد طالق از محل تالقی خیابان طالقانی تا جاده آسفالته شهمیرزاد به مهدیشهر در امتداد خیابان :جنوب

 اطراف کشتارگاه 
 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربري(ریال)

 اداري تجاري مسکونی
300000 600000 330000 

 ریال 40000 توضیح :اراضی خارج حریم بلوك

 منطقه ده شهر مهدیشهر: 
 مهدیشهر تا برسد به خیابان طالقانی  غربیاز دبستان قدس رضوي در امتداد کوههاي  شمال:
 در امتداد خیابان طالقانی تا برسد به خیابان امام  شرق:
 هديه الماز محل تالقی خیابان طالقانی با خیابان امام در امتداد خیابان مذکور تا برسد به سه را :غرب

 از سه راه المهدي در امتداد خیابان المهدي تا برسد به دبستان قدس رضوي :جنوب
 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربري(ریال)

 اداري تجاري مسکونی
210000 300000 230000 
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 منطقه یازده شهر مهدیشهر: 
 از سه راه المهدي در امتداد خیابان المهدي تا برسد به دبستان قدس رضوي شمال:

  از کوههاي انتهاي خیابان صاحب الزمان در امتداد کوههاي شمال مهدیشهر تا دبستان قدس رضوي
 از دبستان قدس رضوي در امتداد خیابان المهدي تا تقاطع خیابان امام  شرق:

ا برسد تروفی آن کوچه(خیابان )مع در امتدادحسینیه المهدي) (پشت اول از تقاطع خیابان المهدي جنوب:
  دوم از حسینیه المهدي در امتداد خیابان تا سه راه منبع آببه میدان امام،

 بیغر وههايبه ک از تقاطع خیابان صاحب الزمان با خیابان امام در امتداد خیابان صاحب الزمان تا برسد غرب:
 خیابان مذکور 

 
 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربري(ریال)

 اداري تجاري مسکونی
210000 300000 230000 

 منطقه دوازده شهر مهدیشهر
رسد به تا بفی آن کوچه(خیابان )معرو در امتدادحسینیه المهدي) (پشت اول از تقاطع خیابان المهديشمال:

 دوم از حسینیه المهدي در امتداد خیابان تا سه راه منبع آب میدان امام،
 جنوب:از سه راه صاحب الزمان تا انتهاي خیابان تا دهکده پارسیان

 لزمانغرب:ارتفاعات انتهاي محدوده از سه راه منبع آب در امتداد آن تا انتهاي خیابان صاحب ا
 شرق :از سه راه صاحب الزمان تا میدان امام

 معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربري(ریال)ارزش 
 اداري تجاري مسکونی
250000 350000 275000 M
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 منطقه سیزده شهر مهدیشهر: 
 از سه راه صاحب الزمان تا انتهاي خیابان تا دهکده پارسیان شمال:

 زمان احب الصاز حد غربی شهرك المهدي در امتداد خط مستقیم مفروض تا برسد به کوههاي انتهاي خیابان غرب: 
  از میدان شهدا(پاقلعه) و خیابان امام تا سه راه صاحب الزمان شرق:

 ا ا میدان شهدتشهریور  17از انتهاي شهرك المهدي به سمت هنرستان شهید بهشتی و امتداد آن در خیابان  جنوب:
 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربري(ریال)

 اداري تجاري مسکونی
300000 480000 330000 

 ریال  20000 توضیح :اراضی خارج حریم بلوك

 منطقه چهارده شهر مهدیشهر: 
ریور تا شه 17از انتهاي شهرك المهدي به سمت هنرستان شهید بهشتی و امتداد آن در خیابان  شمال:

 میدان شهدا
  ید بهشتیان شهاز تقاطع جیک جیک لوبار تا بلوار صنایع در امتداد جاده خاکی مذکور تا برسد به خیاب 

یوار دامتداد  زش دردوم از میدان ور از آبشار شهرداري در امتداد بلوار بسیج تا برسد به میدان ورزش :شرق
  ساحلی تا پل خیابان کشاورز

 اي شرکتو انتهاي انباره جیک جیک لوباررستان شهید بهشتی در امتداد جاده خاکی پشت هناز  غرب:
  عشایري

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربري(ریال)
 اداري تجاري مسکونی
190000 300000 210000 

 ریال 20000 توضیح :اراضی خارج حریم بلوك
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 منطقه پانزده شهر مهدیشهر: 
 رودبار از میدان ورزش در امتداد دیوار ساحلی وخیابان کشاورز از پل تا رودخانه گل :وغرب شمال
وم ده آبگرم قی جاداز ابتداي کارگاه شن و ماسه شهید رجائی در امتداد رودخانه گل رودبار تا محل تالجنوب:

 هوريتا میدان جماز کارگاه شهید رجائی به سمت خیابان منهی به کارخانجات پاکریس و کفش بهمن 
 شرق :از میدان جمهوري در امتداد جاده کمربندي تا میدان ورزش

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربري(ریال)
 اداري تجاري مسکونی
270000 360000 297000 

 ریال 25000توضیح :اراضی خارج حریم بلوك

 منطقه شانزده شهر مهدیشهر: 
اکریس شهدائ پ بلوار از ابتداي کارگاه شن و ماسه شهید رجائی در امتداد جاده کارگاه مذکور تا برسد به شمال:

 تا میدان جمهوري 
 والفقار.ذ 58کر از میدان جمهوري در امتداد جاده آسفالته مهدیشهر سمنان تا برسد به تقاطع جاده لش شرق:

تا انتهاي محدوده  ذوالفقار در امتداد جاده مذکور 58لشکر  از تقاطع جاده مهدیشهر به سمنان با جاده جنوب:
 شهرك صنعتی مهدیشهر 

 ن و ماسهشارگاه کاول به رودخانه به کوههاي منتهی به کاخ قلعه در امتداد کوههاي مذکور تا برسد به  غرب:
 شهید رجائی

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربري(ریال)
 اداري تجاري مسکونی
270000 360000 297000 

 ریال30000 توضیح :اراضی خارج حریم بلوك
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 منطقه هفده شهر مهدیشهر(گاوداران): 
 فر قلهعات کاجاده  رودخانه گل رودبار تا ارتفااز ابتداي کارگاه شن و ماسه شهید رجائی در امتداد  شمال:
 .آسفالت شهرداري و شمال منطقه پنج در جزین از شمال ناحیه صنعتی مهدیشهر  شمال کارخانه شرق:

  انتهاي محدوده مجتمع گاوداران تا جاده آبگرم جنوب:
نگسر و سسیمان  کارخانجاترودخانه به کوههاي منتهی به کاخ قلعه در امتداد کوههاي مذکور تا  از ابتداي  غرب:
  نیاکان

 (ریال)ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربري
 اداري تجاري مسکونی
180000 240000 198000 

 ریال  8000 توضیح :اراضی خارج حریم بلوك
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 وزارت امور اقتصادي و دارائی

 سازمان امور مالیاتی کشور 

 اداره کل امور مالیاتی استان سمنان 

 

 معامالتیدفترچه ارزش 
 امالك

 شهر شهمیرزاد
 

 اجرا:

01/01/1400 
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 منطقه یک شهر شهمیرزاد:
بتداي شهرك صنعتی،جاده ا-الب دربند حد فاصل اراضی کشت و صنعتچاه آب و فاض-از پیچ دربند

 ساري،
 و ضلع شمالی جاده شهمیرزاد الی پیچ دربند الوند تقاطع اداره راه و ترابري به میدان

 نوع کاربري(ریال)ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب 
 اداري تجاري مسکونی
420000 700000 460000 

 ریال45000 توضیح :اراضی خارج حریم بلوك

 منطقه دو شهر شهمیرزاد:
ی تا ده یحیکوچه امامزاده یحیی واز کوچه امامزاساری،از میدان و تقاطع اداره راه و ترابري مسیر خیابان 

 خیابان 
 الوندسعدي تا تقاطع بلوار امام تا میدان 

 اداري تجاري مسکونی
420000 700000 460000 

 

 منطقه سه شهر شهمیرزاد:
هید از تقاطع خیابان سعدي تا کوچه امامزاده یحیی و خیابان ساري به سمت میدان امام تقاطع کوچه ش

بان ع خیاضلع شمال بلوار امام تا تقاط عابدي و بانک ملی، کوچه شهید طاهرزاده،دروازه تا تقاطع بسیج و
 خیابان ابوالفضلی تاتقاطع بسیج سعدي

 اداري تجاري مسکونی
420000 700000 460000 
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 منطقه چهار شهر شهمیرزاد:
ده از میدان راه و ترابري تا پارك امیر کبیر و شهرك هفت هکتاري و هتل منوري تاخروجی کاهش و جا

 چاشم 
 و  متقی تا مدرسه ابوذرو خیابان مطهري و میدان امام از کوچه شهید صدیقه رودباري تا تقاطع کوچه شهید

 خیابان ساري تا میدان اداره راه و ترابري
 اداري تجاري مسکونی
350000 420000 380000 

 

 منطقه پنج شهر شهمیرزاد:
مسیر  ومرغک  و سرچشمه و هفت چشمه تا ابتداي مسیراز میدان امام خیابان مطهري و جاده چاشم تا ورودي کاهش 

 نهر قلعه تا پارك کوهستان،جاده سالمت،خیابان قلعه،خیابان بهشتی تا میدان امام

 اداري تجاري مسکونی

350000 420000 380000 

 

 منطقه شش شهر شهمیرزاد:
ا ع آب تباللی،کوهپایه و منبخیابان قلعه خیریه و پارك کوهستان و استخر قلعه باغ افالطونی تا مزرعه 

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

 اداري تجاري مسکونی

320000 580000 350000 

      ریال  20000 توضیح :اراضی خارج حریم 
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 منطقه هفت شهر شهمیرزاد:
ه تقاطع خیابان بهشتی،تقاطع میدان ضلع جنوبی خیابان بهشتی تا سه گلدسته،خیابان بسیج نرسیده ب

 بانک 
 صادرات ،تقاطع خیابان شهید ابوالفضلی خیابان جانبازان تا تقاطع شهید بهشتی

 اداري تجاري مسکونی

350000 420000 380000 

 

 منطقه هشت  بخش شهمیرزاد:
کوچه  6ه آبیاز بانک صادرات تا تقاطع بلبل دره استخر چمن تپه زونی و مجتمع ستار ضلع جنوبی خیابان بسیج

 شهابی(آلچین)
 ضلع جنوب بلوارامام تقاطع بانک صادرات

 اداري تجاري مسکونی

350000 420000 380000 

 

 منطقه نه بخش شهمیرزاد:
 مام تقاطعلوار،ابشهید آرو کوچه شهابی تقاطع چال کوچه خضلع جنوبی بلوار امام از تقاطع نیروي انتظامی منطقه ی

 آلچین و
 ضلع جنوبی بلوار امام تا نیروي انتظامی 

 اداري تجاري مسکونی

420000 490000 460000 
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 منطقه ده بخش شهمیرزاد:
جاده  تا تقاطع ت علیاز نیروي انتظامی ضلع جنوبی بلوار امام تا بسته دربند و کوههاي جاده کندوان، علی چفت، بهش

 گندوان 
 شهید آرو تا تا خیابان بسیج وسه بلبل دره استخر چمن، ضلع شرقی تپه زونی و ضلع جنوبی، کوچه شهید شهابی،

 نیروي انتظامی
 اداري تجاري مسکونی

320000 640000 350000 

 منطقه یازده بخش شهمیرزاد:
ام میدان ام بازانتقاطع کوچه شهید عابدي تا بانک ملی کوچه دروازه مسجد دروازه کوچه آئینه بندان خیابان جان

 کوچه شهید صدیقه رودباري،کوچه شهید متقی، خیابان ساري تا تقاطع شهید عابدي
 اداري تجاري مسکونی

490000 840000 530000 

 زده بخش شهمیرزاد: دوامنطقه 
 روستا فوالد محله

   
 اداري تجاري مسکونی

110000 220000 120000 

 
 ریال  3000  :اراضی خارج حریم روستاتوضیح

 ده بخش شهمیرزاد: سیزمنطقه 
 بعهو سایر روستاهاي تاکاورد، پرور،هیکو،سرخده شلی،مالده،فینسک،تالجیم،تم،رسم رودبار،روستاهاي 

 اداري تجاري مسکونی

25000 40000 27000 

 ریال 3000 :اراضی خارج حریم روستاتوضیح
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 ده بخش شهمیرزاد: چهارمنطقه 
 چاشم روستا

 اداري تجاري مسکونی

50000 80000 55000 

 ریال3500 :اراضی خارج حریم روستاتوضیح

 انزده بخش شهمیرزاد: پمنطقه 
 دشت،وسایر روستاهاي تابعهآسوران،آرتد،جاشلوبار،سپید روستاهاي 

   
 اداري تجاري مسکونی

35000 56000 38000 
 ریال 3500 :اراضی خارج حریم روستاتوضیح

 بخش شهمیرزاد:  شانزدهمنطقه 
 ده صوفیان روستا

   
 اداري تجاري مسکونی

70000 140000 77000 
 ریال 5000:اراضی خارج حریم روستا توضیح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M
ali

atm
an

.co
m



٢٤ 

 

 
 
 

 
 

 
 وزارت امور اقتصادي و دارائی

 سازمان امور مالیاتی کشور 

 اداره کل امور مالیاتی استان سمنان 

 

 معامالتیدفترچه ارزش 
 امالك

 شهر درجزین
 

 اجرا:

01/01/1400 
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 منطقه یک شهر درجزین 
 

ید ه پادگان شهدر امتداد جاد غرب،سمت  بلوار کارگر به-از ابتداي بلوار کارگر ( سه راه کارخانه کاشی ) شمال:
 ابتداي تقاطع بلوار کارگر  با رودخانه گل رودبار تکاور ذوالفقار ) تا  58حیدري ( لشکر 

ه  شهید زرگراباز ابتداي خیابان و بلوار شهدا و پل و تقاطع یر هم سطح به سمت شمال  در امتداد وسط  شرق:
 سه راه کاشی)0کارگر  شوکت پور  به طرف مهدیشهر  تا ورودي  بلوار

م ه ر(پل تقاطع غی-از ابتداي پل بلوار شهدا به سمت شرق و حد وسط بلوار و خیابان شهدا  تا ورودي شهر  جنوب:
 سطح 
نه گل یر رودخاابتداي تقاطع بلوار کارگر  با رودخانه گل رودبار به سمت جنوب و حد وسط مس ابتداياز  :غرب

  شهدارودبار تا ابتداي پل بلوار 
 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربري(ریال)

 اداري تجاري مسکونی

290000 435000 320000 

 ریال 9000 اراضی خارج حریم:

 منطقه دو  شهر درجزین 
 

غنچه ی رك صنعتتقاطع بلوار کارگر با رودخانه گل رودبار به سمت غرب و جاده شهاز ابتداي تقاطع بلوار  :شمال
 نتهاي ضلعتا ا انگوري و پادگان شهید حیدري (لشگر تکاور ذوالفقار) در امتداد خط مفروضه مستقیم به سمت شمال

 غربی کارخانه گچ ستاره
خانه گل ع روداز پل شهدا بر روي رودخانه گل رودبار به سمت شمال و حد وسط رودخانه گل رودبار تا تقاط شرق:

 رودبار با بلوار کارگر
 یم به سمتمستق از انتهاي غرب منطقه دو ضلع غربی اراضی و باغات محله اسالم آباد در امتداد خط مفروضه جنوب:

 اررودب شرق ، میدان امام حسین ، وسط بلوار شهید همتیان ، میدان شهدا تا پل شهدا بر روي رودخانه گل
،  مستان شهری آرااز انتهاي شمال منطقه دو (کارخانه گچ ستاره) ضلع غربی شرکت تعاونی انارستان ، ضلع غرب غرب:

 بی اراضی و باغات محله اسالم آبادضلع غر
 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربري(ریال)

 اداري تجاري مسکونی

210000 315000 231000 

 ریال  6000 حریم:اراضی خارج 
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 منطقه سه شهر درجزین 
سط بلوار دا ، واز ابتداي ورودي شهر ، پل و تقاطع غیر همسطح ، وسط خیابان و بلوار شهدا ، میدان شه :شمال

م اغات اسالبرع و شهید همتیان ، میدان اسالم آباد ، در امتداد خط مفروضه مستقیم به سمت غرب ، ضلع غربی مزا
 آباد

د شوکت ه شهیاز پل رودخانه پول سنگ ، کناره بزرگراه شهید شوکت پور به سمت شمال در امتداد بزرگرا شرق:
 پور تا ورودي شهر و پل و تقاطع غیر همسطح

قیم به و ضلع غربی مرغداري حسن کاشفی در امتداد خط مفروضه مست 3از انتهاي ضلع غربی منطقه  جنوب:
 پور پول سنگ و پل رودخانه پول سنگ ، کناره بزرگراه شهید شوکتسمت شرق ، وسط مزارع تا رودخانه 

لع ه تا انتهاي ض(ضلع غربی مزارع و باغات) ، ضلع غربی اراضی و باغات درج محل 3از انتهاي شمال منطقه  غرب:
  غربی مرغداري حسن کاشفی

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربري(ریال)
 اداري تجاري مسکونی

210000 315000 231000 

 ریال  7500 اراضی خارج حریم:

 منطقه چهار شهر درجزین 
مت غرب سیم به از پل رودخانه پول سنگ واقع در کناره بزرگراه شهید شوکتپور در امتداد خط مفروضه مستق :شمال

 ، وسط مزارع ، تا انتهاي ضلع جنوبی مرغداري حسن کاشفی
ه سمت هر) باز تقاطع دکل هاي برق فشار قوي با بزرگراه شهید شوکت پور ( ابتداي حریم شهرستان مهدیش شرق:

 شمال در امتداد و وسط بزرگراه شهید شوکت پور تا پل رودخانه پول سنگ
غندران تا به سمت شرق در امتداد دکل هاي برق فشار قوي و خط راس کوههاي چ 4از انتهاي غرب منطقه  جنوب:

 تقاطع دکل هاي برق فشار قوي با بزرگراه شهید شوکت پور (ابتداي حریم شهرستان مهدیشهر)
اده آسفالته ج، در امتداد مرغداري حسن کاشفی) به سمت جنوب (انتهاي ضلع جنوبی 4از انتهاي شمال منطقه  غرب:

وههاي کط راس خرق فشار قوي و به دکل هاي ب درج محله به چهل تن تا اول پیچ و در امتداد خط مستقیم و مفروضه
 چغندران

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربري(ریال)
 اداري تجاري مسکونی

220000 330000 231000 

 ریال 10000 اراضی خارج حریم:
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 منطقه پنج شهر درجزین 
 بگرمیم تا جاده آ(انتهاي ضلع غربی کارخانه گچ ستاره) در امتداد خط مفروضه مستق 2از انتهاي غرب منطقه  شمال:

  4و  3و  2انتهاي ضلع غربی مناطق  شرق:

 غندرانو دکل هاي برق فشار قوي و یال کوههاي چ 4تا انتهاي غرب منطقه  5از انتهاي غرب منطقه  جنوب:

 داد جاده آبگرم تا دکل هاي برق فشار قوي(جاده آبگرم) در امت 5از انتهاي شمال منطقه  غرب:

 

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربري(ریال)
 اداري تجاري مسکونی

120000 180000 132000 

 ریال 7000 اراضی خارج حریم:

 منطقه شش شهر درجزین 
ا انتهاي مت شرق تسروضه مستقیم به خط مف کاشی) در امتدادورودي بلوار کارگر ( سه راه کارخانه روبروي ازشمال: 

 کارخانه سیمان رویال و حریم شهر درجزین

و انتهاي  5نطقه از انتهاي ضلع جنوبی کارخانه نگین پودر در امتداد خط مفروضه مستقیم تا انتهاي شمال م شرق:
 کارخانه سیمان رویال

ا شهر باز تقاطع دکل هاي برق فشار قوي با بزرگراه شهید شوکت پور (ابتداي حریم شهرستان مهدی جنوب:
 شهرستان سمنان) در امتداد خط مفروضه مستقیم تا انتهی ضلع جنوبی کارخانه نگین پودر

ت پور تا وکد شاز ورودي بلوار کارگر (سه راهی کارخانه کاشی) به سمت جنوب در امتداد وسط بزرگراه شهی غرب:
 منان)سرستان دکل هاي برق فشار قوي با بزرگراه شهید شوکت پور (ابتداي حریم شهرستان مهدیشهر با شه تقاطع

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربري(ریال)
 اداري تجاري مسکونی

150000 225000 165000 

 ریال15000  اراضی خارج حریم:
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 درجزین منطقه هفت شهر 
تهاي ق تا انروضه مستقیم به سمت شرکاشی) در امتداد خط مفاز ورودي بلوار کارگر ( سه راه کارخانه شمال: 

 کارخانه سیمان رویال و حریم شهر درجزین

ن اسب میدا پس از اراضی بعد از ضلع جنوبی کارخانه نگین پودر در امتداد خط مفروضه مستقیم تا اراضی شرق:
 امدوانی ومیدان د

شهرستان  هر بااز تقاطع دکل هاي برق فشار قوي با بزرگراه شهید شوکت پور (ابتداي حریم شهرستان مهدیش جنوب:
 سمنان) در امتداد خط مفروضه مستقیم تا انتهی ضلع جنوبی کارخانه نگین پودر

 از انتهاي محدوده منطق شش (ابتداي حریم شهرستان مهدیشهر با شهرستان سمنان) غرب:

 معامالتی هر متر مربع عرصه امالك بر حسب نوع کاربري(ریال) ارزش
 اداري تجاري مسکونی

90000 135000 99000 

 ریال  6000 خارج حریم:
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