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 اسصش هؼاهالتی اهالن ػثاست است اص هجوَع اسصش هؼاهالتی ػشغِ ٍاػیاى تطشح ریل :

 بخش اول :  ارسش معامالتی  عزصه امالک :

 تش هثٌای اسصش هؼاهالتی هٌذسج دس ریل ًمطِ ّای ّش تلَن ٍ تا سػایت همشسات ریش هحاسثِ هیگشدد.اسصش هؼاهالتی ػشغِ اهالن 

به تفکیک کاربزی هاای مکاکی،یت ترااری و    اسصش ّای هؼاهالتی ػشغِ اهالن تش اساس هیاًگیي اسصش ّای سٍص ػشغِ اهالن  -1

) هٌذسج دس ریل ًمطِ ّای ّش تلوَن   توِ   امالک مککی،یی هؼاهالتی ٍ دس هَسد سایش واستشی ّا تش اساس ضشائة تؼذیل اسصش ّا اداری

 ضشح جذٍل ریل ٍ هغاتك هجوَػِ پیَست  تؼییي هی گشدد.

 ضشائة تؼذیل ًَع واستشی سدیف

 6/0 ٍسصضی ، گشدضگشی ،ّتلذاسی ٍ... -دسهاًی،تفشیحی  –خذهاتی ، آهَصضی ، فشٌّگی ،تْذاضتی 1

 5/0 واسگاّی ، حول ًٍمل ،اًثاس ٍتَلفگاُ –غٌؼتی  2

 وطاٍسصی : 3

 ) تاغات ، اساضی هضسٍػی ،داهذاسی ، داهپشٍسی ، پشٍسش عیَس ٍآتضیاى ،پشٍسش گل ٍگیاُ ٍ... الف: 

 ب:اساضی هضسٍػی دیوی            

 

2./ 

04/0 

 4/0 سایش 4

 تطخیع ًَع واستشی ػشغِ اهالن تِ ضشح  ریل غَست هی پزیشد :-2

 واستشی اهالن تش اساس ًَع واستشی هٌذسج دس سٌذ سسوی ٍیاسایش اسٌاد هثثتِ هشتَط هی تاضذ . -1-2

دسخػَظ اهالوی وِ واستشی آًْا هطخع ًوی تاضذ ، تشاساس ًَع واستشی اػیاًی احذاث ضذُ دس آًْا ٍ دس خػوَظ اػیواًی ّوای      -2-2

 شیه اص اػیاًی ّای هستحذثِ ًٍَع واستشی آًْا تؼییي هی گشدد.تاواستشی هتفاٍت ) هختلظ   تشاساس لذس السْن ػشغِ ّ

 جذٍل فَق ػول خَاّذ ضذ . (4طبق ردیف )دس خػَظ ػشغِ اهالن فالذ واستشی ٍفالذ اػیاًی ،  -3-2

 1397ضوابط اجرایی ارزش معامالتی امالک سال 



)یا ضشایثی  هتش  هتش هی تاضذ ٍ تِ اصای ّش 10اسصش ّای هؼاهالتی ػشغِ هٌذسج دس جذاٍل پیَست ایي هجوَػِ ، هشتَط تِ هؼاتش تا ػشؼ   -3

%( و در هاایز  3درخصیص امالک با کاربزی ترااریت هاه درصاذ )   اص هتش  ، هاصاد یا وسشی ًسثت تِ هثٌای هزوَس ، حسة هَسد 

 تِ اسصش ّای هزتَس اضافِ یا اص آى وسش هی گشدد. %(2کاربزی ها دودرصذ )

 30هتش دسخػَظ اهالن تا واستشی هسوىًَی ٍ هؼواتش تواالتش اص     20اص افضایص ّای هزوَس دس اسصش ػشغِ اهالن تشای هؼاتش تاالتش تذکز :  

 هتش تشای سایش واستشی ّا هحاسثِ ًوی گشدد.

تش یا تیطتشهی تاًذ، تاالتشیي اسصش هؼثش هشتَعِ هالن ػول خَاّذ توَد  هطوشٍط توش ایوي ووِ اص       2دس هحاسثِ اسصش ػشغِ ّایی وِ داسای  -4

 . هؼثش هزوَس ساُ ػثَس داضتِ تاضذ

 اسصش ػشغِ اهالن ٍالغ دس تش هیادیي ، هؼادل تاالتشیي اسصش هؼثشی است وِ اص آى هیذاى هٌطؼة هی ضَد . -5

%  اسصش ػشغِ هؼثشی است وِ ساُ 60اسصش اهالوی وِ ساُ ػثَس هستملی ًذاسًذ ٍحك ػثَس اص هله هجاٍس سا داسًذ ، تشاتش ضػت دسغذ ) -6

 ػثَس هله اص آى هٌطؼة هی ضَد .

هشٍس اص آًْا ،  اسصش ػشغِ اهالوی وِ دس تش تضسگشاُ ، اتَتاى ، هسیل ، حشین ساُ آّي ًٍْش لشاس داسًذ ، تا صهاًی وِ ضشایظ استفادُ ٍػثَس ٍ -7

َسد ًظیش خیاتاًْای داخلی ضْش جْت دستشسی تِ هله هَسد ًظش هْیا ًثاضذ ٍ سفت آهذ آًاى اص خیاتاى ّای دیگش غَست پزیشد، تشاتش خیاتاى ه

 استفادُ هحاسثِ هی ضَد .

 ى هٌطؼة هی ضًَذ، هحاسثِ هی ضَد.اسصش هؼاهالتی ػشغِ سشاّا، پاساطّا ٍواسٍاًسشاّا تش اساس تاالتشیي اسصش هؼاهالتی هؼثشی وِ اص آ -8

 %( 77هفتاد درصذ)دل چٌاًچِ تشای اهالن ٍالغ دس حشین لاًًَی ضْش، تخص ٍ سٍستای هَسد ًظش اسصش هؼاهالتی تؼییي ًطذُ تاضذ، هؼوا  -9

 اسصش هؼاهالتی ًضدیىتشیي هحل هطاتِ، حسة هَسد هثٌای هحاسثِ خَاّذ تَد.

هَسد  26اساضی  وطاٍسصی هحذٍدُ ضْشآتثش تا لیوتْای هػَب دس تلَن  اسصش هؼاهالتی   دس جلسِ وویسیَى تمَین اهالن همشس گشدیذ   *

 هحاسثِ لشاس گیشد 

 

 

 

 



 بخش دوم : ارسش معامالتی هاختمان ) اعیا،ی (

ٍ تا اسصش هؼاهالتی اػیاًی اهالن ) اػن اص هختلظ ٍغیش هختلظ   تشاساس هتشاطاػیاًی هستحذثِ ، ًَع ساصُ ساختواى ٍواستشی آى هغاتك جذٍل 

 سػایت همشسات ریل هحاسثِ هی گشدد:

 

 ًَع واستشی اػیاًی سدیف

                                                                                             لیوت ّش هتش هشتغ ساختواى تش هثٌای ًَع ساصُ                                                                                   

 ) اسلام تِ ّضاس سیال  

 سایش توام تتَى ،اسىلت تتًَی ٍفلضی ، سَلِ

 444 288 تجاسی 1

 427 265 هسىًَی ٍاداسی 2

3 

دسهاًی –واسگاّی ،خذهاتی ، آهَصضی ، تْذاضتی –غٌؼتی 

،تفشیحی ٍسصضی ،فشٌّگی ، گشدضگشی ، ّتلذاسی ، حول ًٍمل 

 ػوَهی ) تَلفگاُ   ٍ... ، اًثاس ، پاسویٌگ

444 72 

4 
وطاٍسصی )داهذاسی ، داهپشٍسی ، پشٍسش عیَس ٍآتضیاى 

 ،پشٍسش گل ٍگیاُ ٍ... 
96 48 

% اسصش هؼاهالتی ّش هتش هشتغ ػشغِ وِ هثٌوای هحاسوثِ اسصش هؼواهالتی ػشغوِ     30تزوش : تشای هحاسثِ اسصش هؼاهالتی اػیاًی اهالن ، 

 لیوت ّش هتش هشتغ ساختواى هٌذسج دس جذٍل فَق اضافِ هی گشدد.هله لشاسگشفتِ است ، تِ 

عثمِ ) تذٍى احتساب صیش صهیي ٍپیلَت   اص عثمِ ضطن تِ تاال تِ اصای ّش عثمِ تاالتش ، یوه ًٍوین    5دس ساختواًْای هسىًَی ٍاداسی تیص اص  -1

 اضافِ هی ضَد .جذٍل فَق  2%  تِ اسصش هؼاهالتی ّش هتش هشتغ ساختواى سدیف 5/1دسغذ )

%  اص اسصش هؼواهالتی ّوش   30%  ٍ حذاوثش سوی دسغوذ)  10دس ساختواى ّای تجاسی تِ اصای ّش عثمِ تاالتش یا پاییي تش اص ّوىف، دُ دسغذ)-2

 هتش هشتغ ساختواى)اػیاًی  هَضَع سدیف یه جذٍل فَق وسش هی ضَد.

، اٍلیي عثمِ تاالتش ٍ پاییي تش اص سغح هؼثش هشتَط، ّوىف هحسوَب هوی   چٌاًچِ ساختواًی، فالذ عثمِ ّوىف )ّوسغح تا هؼثش اغلی  تاضذ-3

 گشدد.

%  لیوت ّش هتش هشتغ ساختواى هٌوذسج دس جوذٍل   50اسصش ّش هتش هشتغ پاسویٌگ ٍاًثاسی هتؼلك تِ ّش ٍاحذ ساختواًی هؼادل پٌجاُ دسغذ )-4

 فَق تؼییي هی گشدد.



% اص وول اسصش  2سوال ًسوثت توِ سوال هحاسوثِ اسصش هؼواهالتی        20اد ٍهذاسن هثثتِ   تا سمف تِ اصاء ّش سال لذهت ساختواى ) تا اسائِ اسٌ-5

 دسغذ   وِ هغاتك تٌذّای فَق تؼییي هی گشدد، وسش هی ضَد . 40هؼاهالتی اػیاًی هله ) تا سمف

 ن هٌظَس ًوی ضَد .ولیِ فضاّای غیش هسمف ٍّوچٌیي هطاػات ساختواى دس هحاسثِ اسصش هؼاهالتی ساختواى )اػیاًی  اهال -6

 

 

 

 بخش هیم : ارسش معامالتی اعیا،ی واحذهای تکمیل ،شذه

اسصش هؼاهالتی اػیاًی ساختواًْای تىویل ًطذُ تاتَجِ تِ ٍضؼیت اى دس ّشیه اص هشاحول سواخت ٍتوا سػایوت هموشسات تخوص دٍم ضوَاتظ        

دٍ یا چٌذ عثمِ هی تاضوٌذ، اسصش هؼواهالتی اػیواًی ّوش عثموِ توش       اجشایی ایي هجوَػِ تِ ضشح ریل تؼییي هی گشدد. ضوٌا دس اهالوی وِ داسای 

 اساس تغثیك ٍضؼیت هَجَد آى تایىی اص هشاحل چْاس گاًِ ریل هحاسثِ هی گشدد.

 دسغذ اص اسصش هؼاهالتی اػیاًی هشاحل ساخت ساختواى سدیف

 10 فًَذاسیَى 1

 30 اسىلت 2

 50 سفت واسی 3

 80 ًاصن واسی 4

 

 هایز ضیابطبخش چهارم : 

دس اسصش هؼاهالتی اهالوی وِ ًیاص تِ اغالح اسٌاد هالىیت داسًذ ، تا صهاًی وِ اسٌاد هالىیت آًْا اغالح ًطذُ تاضذ ، تواتغ هطخػوات هٌوذسج    

 سٌذ هالىیت هی تاضذ .

 

 

 

 

 



 بلوک یک

 حدود بلوک: 

 انبارگندم به منتهی کوچه–امام میدان –خیابان  امامساده         شماال       

 پل ورودی  و رودخانه آب بر       شرقا         

 خیابان بهار               جنوبا

 خیابان پاسگاه          غربا       

 

 
 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 750777 تجاری

 005.33 مسکونی

 430757 اداری



 دوبلوک 

 حدود بلوک: 

 شماال          خیابان پاسگاه  

 تقاطع خیابان بهار و بلوار امام  شرقا         

 رودخانه اراضی زراعی      جنوبا    

 اراضی مسروعی        غربا    

 

 
 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 005.33 تجاری

 340257 مسکونی

 370577 اداری



 سهبلوک 

 حدود بلوک: 

 هتزی اسخیاباى اهام   00شواال             عوق 

 ًبش کَچِ ساجذیي هحوذی)اًبار گٌذم(     شزقا         

 اراضی سارعی       جٌَبا      

 خیاباى ٍحذت         غزبا      

 
 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 005.33 تجاری

 0.5333 مسکونی

 340257 اداری



 چهاربلوک 

 حدود بلوک: 

 هتزی اسخیاباى اهام   00شواال            عوق 

 خیاباى  ٍحذت      شزقا       

 اراضی هشرٍعی ضلع جٌَبی  خیاباى کشاٍرس     جٌَبا       

 هحذٍدُ فزهاًذاری  ٍخیاباى داًش       غزبا       

 
 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 005.33 تجاری

 005.33 مسکونی

 0050.3 اداری



 پنجبلوک 

 حدود بلوک: 

 خیاباى داًش–شواال              خیاباى ٍالیت 

 ضلع شزقی فزهاًذاری   شزقا            

 خیاباى کشاٍرس-سراعی ضلع جٌَبیاراضی –ّالل احوز جٌَبی/ سی اى جی       جٌَبا        

 ّالل احوز جٌَبی         غزبا         

 

 
 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 0.5333 تجاری

 005.33 مسکونی

 0050.3 اداری



 ضصبلوک 

 حدود بلوک: 

 هتزی خیاباى اهام   00شواال         عوق 

 شزقا          خیاباى اهاهشادُ 

 جٌَبا         کَچِ هٌتْی بِ اًبار گٌذم

 خیاباى فزٌّگ–خیاباى رسالت     غزبا       

 
 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 0050.3 تجاری

 005.33 مسکونی

 0050.3 اداری



 هفتبلوک 

 حدود بلوک: 

 شواال           خیاباى قائن  

 خیاباى رسالت   شزقا         

 هتزی اس خیاباى اهام  00تاعوق       جٌَبا     

 باًک هلی      غزبا       

 
 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 03050.3 تجاری

 005.33 مسکونی

 0050.3 اداری



 هطتبلوک 

 حدود بلوک: 

 شزقی اٍلرجائی –خیاباى ًَرٍس علی اهیٌی -خیاباى قائن    شواال    

 شزقا         باًک هلی

 هتزی اسخیاباى اهام 00جٌَبا        تاعوق 

 خیاباى شْیذ رجائی     غزبا       

 
 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 03050.3 تجاری

 005.33 مسکونی

 0050.3 اداری



 نهبلوک 

 حدود بلوک: 

 رجائی دٍم غزبی   –شزقی  اٍلشواال         تَحیذ 

 خیاباى رجائی   شزقا       

 خیاباى ٍالیت -خیاباى داًش    جٌَبا     

 ساختواى هخابزات  –خیاباى تَحیذ      غزبا      

 
 ارزش معامالتی بلوک جدول

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

 03050.3 تجاری

 005.33 مسکونی

 0050.3 اداری

 



 دهبلوک 

 حدود بلوک: 

 غزبی  اٍلّالل احوز –غزبی  اٍلشواال          تَحیذ 

 هخابزات  –خیاباى تَحیذ     شزقا       

 ّالل احوز جٌَبی کَچِ اٍلخیاباى     جٌَبا      

 خیاباى  هعلن       غزبا     

 
 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 0335333 تجاری

 005.33 مسکونی

 0050.3 اداری



 یازدهبلوک 

 حدود بلوک: 

 اللِ اٍل غزبی –غزبی  اٍلشواال        هعلن 

 خیاباى هعلن      شزقا     

 اراضی جٌَبی  بلَار اهام     جٌَبا    

 خیاباى ًاصز خسزٍ      غزبا    
 

 
 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 0050.3 تجاری

 005.33 مسکونی

 0050.3 اداری



 دوازدهبلوک 

 حدود بلوک: 

 شزقی اٍلاًذیشِ  -شزقی اٍلشواال        اًذیشِ 

 شزقا         خیاباى ًاصز خسزٍ  

 جٌَبا         اراضی جٌَبی بِ بلَار اهام  

 غزبا          دیَار شزقی جْاد کشاٍرسی

 
 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 0050.3 تجاری

 005.33 مسکونی

 0050.3 اداری



 سیسدهبلوک 

 حدود بلوک: 

 خیاباى دکتز بْشتی  –شواال           اراضی هلی ضلع شوالی 

 باغات شزقی خیاباى اهاهشادُ     شزقا       

 هتزی اسخیاباى اهام 00تاعوق      جٌَبا      

 خیاباى قیاهعلی احوذی        غزبا       
 

 
 معامالتی بلوکجدول ارزش 

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

 0050.3 تجاری

 0050.3 مسکونی

 005.33 اداری



 چهاردهبلوک 

 حدود بلوک: 

 شواال       اراضی هلی ضلع شوالی خیاباى دکتز بْشتی

 شزقا        خیاباى قیاهعلی احوذی

 خیاباى قائن–جٌَبا       خیاباى ًَرٍس علی اهیٌی 

 خیاباى ٍلیعصز   غزبا      

 
 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 35333. تجاری

 0050.3 مسکونی

 005.33 اداری



 پانسدهبلوک 

 حدود بلوک:

 شواال       اراضی هلی ضلع شوالی خیاباى شْیذ بْشتی

 خیاباى ٍلیعصز    شزقا    

 غزبی اٍلرجائی  -رجائی دٍم شزقی   جٌَبا    

 خیاباى هعزٍف بِ هٌابع طبیعی   غزبا     

 
 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 35333. تجاری

 005.33 مسکونی

 0050.3 اداری



 ضانسدهبلوک 

 حدود بلوک: 

 اراضی هلی ضلع شوالی شْز آب بز   شواال    

 شزقا        خیاباى هٌابع طبیعی جٌَبا       

 شزقی اٍلغزبی  ٍ تَحیذ  اٍلتَحیذ  –غزبی  اٍلّالل احوز   جٌَبا     

 خیاباى هعلن      غزبا      

 
 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 35333. تجاری

 005.33 مسکونی

 0050.3 اداری



 هفدهبلوک 

 حدود بلوک: 

 شواال         اراضی هلی ضلع شوالی آب بز

 شزقا          خیاباى هعلن 

 اللِ اٍل غزبی –غزبی  اٍلجٌَبا         هعلن 

 خیاباى ًاصز خسزٍ     غزبا      
 

 
 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 35333. تجاری

 005.33 مسکونی

 0050.3 اداری



 هجدهبلوک 

 حدود بلوک: 

 شواال        اراضی هلی ضلع شوالی آب بز

 خیاباى ًاصز خسزٍ  شزقا       

 شزقی ٍ غزبی اٍلجٌَبا        اًذیشِ 

 دیَار شزقی جْاد کشاٍرسی     غزبا       
 

 
 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 35333. تجاری

 005.33 مسکونی

 0050.3 اداری



 نوزدهبلوک 

 حدود بلوک: 

 شواال       اراضی هلی ضلع شوالی باغ جْاد کشاٍرسی  ٍهجتوع ادارات 

 شزقا        دیَار شزقی جْاد کشاٍرسی  

 ٍرسشگاُ شْزک صٌعتی  -جٌَبا       اراضی هلی ضلع جٌَبی آب بز

 هیذاى شْزداری       غزبا   
 

 
 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 35333. تجاری

 005.33 مسکونی

 0050.3 اداری



 بیستبلوک 

 )شهر چورزق(        حدود بلوک: 

 شواال        اراضی هشرٍعی

 خیاباى اهام خویٌی     شزقا      

 خیاباى ٍلیعصز    جٌَبا    

 اراضی  سراعی ضلع جٌَبی کوزبٌذی     غزبا     
 

 
 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 0050.3 تجاری

 0.5333 مسکونی

 0050.3 اداری



 بیست ویکبلوک 

 )شهر چورزق(        حدود بلوک:

 اضی هشرٍعی سوت رٍد خاًِ قشل اٍسى را      شواال       

 شزقا              اراضی هشرٍعی

 جٌَبا             خیاباى شْذا

 خیاباى اهام خویٌی     غزبا          
 

 
 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 0050.3 تجاری

 0.5333 مسکونی

 0050.3 اداری



 و دوبیست بلوک 

 )شهر چورزق(        حدود بلوک:

 خیاباى شْذا    شواال       

 شزقا            خیاباى آسادگاى

 جٌَبا           خیاباى ٍلیعصز

 هیذاى اهام   غزبا          

 
 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 0050.3 تجاری

 0050.3 مسکونی

 005.33 اداری



 بیست و سهبلوک 

 )شهر چورزق(        : حدود بلوک

 شواال         خیاباى حضزت ٍلیعصز  

 شزقا          خیاباى بْار

 جٌَبا         اراضی هلی سوت پارک بام شْز

 خیاباى ٍلیعصز      غزبا     

 
 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 0050.3 تجاری

 0050.3 مسکونی

 005.33 اداری



 بیست و چهاربلوک 

 )شهر چورزق(        حدود بلوک:

 خیاباى ٍلیعصز         شواال   

 شزقا           اراضی کشاٍرسی

 جٌَبا          اراضی هلی ضلع جٌَبی  

 خیاباى بْار       غزبا     

 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 005.33 تجاری

 0.5333 مسکونی

 0050.3 اداری



 بیست و پنجبلوک 

 )شهر چورزق(        حدود بلوک:

 اراضی هشرٍعی ضلع شوالی شْز چَرسق)رٍد خاًِ قشل اٍسى(     شواال    

 شزقا          اراضی هشرٍعی ضلع شزقی شْز

 جٌَبا         خیاباى ٍلیعصز

 خیاباى آسادگاى    غزبا       

 

 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 005.33 تجاری

 0.5333 مسکونی

 0050.3 اداری



 بیست و ضصبلوک 

 حدود بلوک: 

 .اراضی ٍاقع در هحذٍدُ شْزک صٌعتی آببز

 

 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 005.33 تجاری

 0050.3 مسکونی

 0.5333 اداری



 بیست و هفتبلوک 

 حدود بلوک: 

 .رٍستای گیلَاىاراضی ٍاقع در هحذٍدُ 

 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 0050.3 تجاری

 0050.3 مسکونی

 005.33 اداری



 بیست و هطتبلوک 

 حدود بلوک: 

 .اراضی ٍاقع در هحذٍدُ رٍستای درام

 

 جدول ارزش معامالتی بلوک

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک )ریال( کاربرینوع 

 0050.3 تجاری

 0.5333 مسکونی

 0050.3 اداری



 نهبیست و بلوک 

 حدود بلوک: 

 .اراضی ٍاقع در هحذٍدُ رٍستای دستجزدُ

 

 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 0050.3 تجاری

 0.5333 مسکونی

 0050.3 اداری



 سیبلوک 

 حدود بلوک: 

دُ بْار، قاًقلی علیا، قاًقلی سفللی، کفَّ ي علیفا، کفَّ ي سفللی،       اراضی ٍاقع در هحذٍدُ رٍستاّای

 ّارٍى آباد سللی، ّارٍى آباد علیا، عشیش آباد، آستاکل، ّشاررٍد علیا، ّشاررٍد سللی.

 

 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 0050.3 تجاری

 005.33 مسکونی

 0.5333 اداری



 سی و یکبلوک 

 حدود بلوک: 

خزم آباد کْزیش، پزچن قذین، سّتز آباد، هاهاالى، چَقفَر، صفَهعِ بفز،    اراضی ٍاقع در هحذٍدُ رٍستاّای

 .باغ هطْزی

 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 0050.3 تجاری

 005.33 مسکونی

 0.5333 اداری



 سی و دوبلوک 

 حدود بلوک: 

هحوذآباد، گیالً شفِ، ٌّفذی کٌفذی، قفاقلی چفن، قوشفک، چولفِ،        اراضی ٍاقع در هحذٍدُ رٍستاّای

 .تس یي، الشیي، تشَیز، سزخِ دیشج

 

 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 0.5333 تجاری

 0050.3 مسکونی

 0050.3 اداری



 سی و سهبلوک 

 حدود بلوک: 

 اهیزآباد، شیزاب، قاضی بالغی، هَرستاًِ، سرُ بٌذ، دٌِّ، ًٍیسز.اراضی ٍاقع در هحذٍدُ رٍستاّای

 

 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 0050.3 تجاری

 005.33 مسکونی

 0.5333 اداری



 سی و چهاربلوک 

 حدود بلوک: 

ٍسًِ سز، تِ درُ، گواًذشت، غالم چن، جشالًذشت، کلتاى، هیزساخاًلَ، اراضی ٍاقع در هحذٍدُ رٍستاّای

 .قشالق پاٍرٍد

 

 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 0050.3 تجاری

 005.33 مسکونی

 0.5333 اداری



 سی و پنجبلوک 

 حدود بلوک: 

ساًسش، قالت، ارشت، جیا، کْیا، ایچ، شقاقی جشال، شقاقی اًذر، جفشال،  اراضی ٍاقع در هحذٍدُ رٍستاّای

 .اًذر، گَّز، شیت

 

 جدول ارزش معامالتی بلوک

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک )ریال( کاربرینوع 

 0050.3 تجاری

 005.33 مسکونی

 0.5333 اداری



 سی و ضصبلوک 

 حدود بلوک: 

قشالق پسیک، کوزکَُ، کلَیین، کلفَج، سفزآ آبفاد، کسفزاى، هشرعفِ      اراضی ٍاقع در هحذٍدُ رٍستاّای

 .ًیاب، ٍلیس

 

 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 0.5333 تجاری

 035333 مسکونی

 005333 اداری



 سی و هفتبلوک 

 حدود بلوک: 

سزخِ هیشِ، کلِ سیزاى، کلَج آباد، ٍلیذر، جَسرگاى، ساج فاى، ٍلفی   اراضی ٍاقع در هحذٍدُ رٍستاّای

 .آباد، عالرٍد، تاسُ کٌذ، سرًی

 

 بلوکجدول ارزش معامالتی 

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

 0050.3 تجاری

 05.33 مسکونی

 05333 اداری



 سی و هطتبلوک 

 حدود بلوک: 

چشًٍفق،  چَبفذر چفاّی، سردُ، لٌْفِ، شٌذسفتاى، سفزداب، پزچیٌفِ،       اراضی ٍاقع در هحذٍدُ رٍستاّای

 .کَیاىباباهزغَس، ساج اى، شَراسگاُ، ًقل آباد، 

 

 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 0.5333 تجاری

 5333. مسکونی

 05333 اداری



 سی و نهبلوک 

 حدود بلوک: 

جوال آباد، بال َر، الر جذیذ، چی یٌی، ٍلَار، پسار، چزسُ، جیش آباد، اراضی ٍاقع در هحذٍدُ رٍستاّای

 .اًارستاى، حصارآباد

 

 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 0.5333 تجاری

 5333. مسکونی

 05333 اداری



 

 چهلبلوک 

 حدود بلوک: 

ًٍاب، سیاّزٍد، بٌذرگاُ، ًَکیاى، قَّیجاى، کلَبیي، قشالق استیٌگاُ، اراضی ٍاقع در هحذٍدُ رٍستاّای

 چٌار، باالکَُ، هیٌاب، سزخِ سٌگ، قشالق درگِ درُ، گاٍخس، بٌارٍد، خسارُ ٍ قشالق خسارُ.

 

 جدول ارزش معامالتی بلوک

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

 0.5333 تجاری

 5333. مسکونی

 05333 اداری
 


