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 1400دفترچه ارزش معامالتی سال 
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 دارایی و اقتصادی امور وزارت

 کشور مالیاتی امور سازمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 امالک معامالتی ارزش اجرایی ضوابط الگوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملل بین امور و یزیر برنامه پژوهش، معاونت

 ریزی برنامه و پژوهش دفتر

 مالیاتی گذاری ارزش گروه

 1396آبان ماه 
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 الگوی کلی ضوابط اجرایی ارزش معامالتی امالک در کشور

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

 امالک عرصه معامالتی ارزش  :اول بخش

و با رعایت مقررات زیرمحاسبه  بلوک نقشه های هر های معامالتی مندرج در ذیل  ارزش اساس بر امالک عرصه معامالتی ارزش

 می گردد:

ی های مسکونی، امالک به تفکیک کاربرارزش معامالتی عرصه امالک براساس میانگین ارزش های روز عرصه  -1

)مندرج در  امالک مسکونیو درمورد سایر کاربری ها براساس ضرائب تعدیل ارزش های معامالتی  تجاری و اداری

 ذیل نقشه های هر بلوک (به شرح جدول ذیل و مطابق با مجموعه پیوست تعیین می گردد
 

 ضرائب تعدیل نوع کاربری ردیف

 7.0 ... و هتلداری گردشگری، ورزشی، -تفریحی انی،درم -بهداشتی فرهنگی، آموزشی، خدماتی، 1

 6.0 توقفگاه و انبار نقل، و حمل کارگاهی، -صنعتی 2

 کشاورزی: 3

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

 ... و وگیاه

 ب(اراضی مزروعی دیمی

4.0 

3.0 

 4.0 سایر 4

 

 :پذیرد می صورت ذیل شرح به امالک عرصه یکاربر نوع تشخیص -2

 .باشد می مربوط مثبته اسناد سایر یا و رسمی سند در مندرج کاربری نوع اساس بر امالک کاربری -2 -1

      ودر آنها در شده احداث اعیانی کاربری نوع اساس بر ، باشد نمی مشخص آنها کاربری که امالکیدرخصوص  -2- 2         

 کاربری نوع و مستحدثه های اعیانی از یك هر عرصه السهم قدر اساس بر ،)مختلط( متفاوت کاربری با های عیانیا خصوص

 .گردد می آنها تعیین

 .شد خواهد عمل فوق جدول (4) ردیف طبق اعیانی، فاقد و کاربری فاقد امالک عرصه درخصوص -2- 3
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 هر ازای به و باشد می متر 16 عرض با معابر به مربوط جموعه،م این پیوست جداول در مندرج عرصه معامالتی های ارزش  -3

در خصوص امالک با کاربری تجاری ،   مورد حسب ، مذکور مبنای به نسبت کسری یا مازاد ،) متر از یا ضریبی( متر

 .گردد می یا از آن کسر اضافه مزبور های ارزش به %(1%( و در سایر کاربری ها یک درصد )2دو درصد )

 کاربری امالک با در خصوص متر 20باالی معابر برای عرصه امالک ارزش های معامالتی در های مذکور افزایش تذکر:

 .گردد نمی محاسبه ها کاربری سایر برای متر 30از تر باال معابر و مسکونی

 بود، خواهد عمل مالک مربوطه معبر ارزش باالترین باشند، می بیشتر یا بر 2 دارای که هایی عرصه ارزش محاسبه در  -4

 .باشد داشته عبور راه مذکور معبر از که براین مشروط

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

 ارزش ( %60)   درصد شصت برابر دارند، را مجاور ملك از عبور حق و ندارند مستقلی عبور راه که امالکی عرصه ارزش -6

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

 عبور و استفاده شرایط که زمانی تا دارند، قرار نهر و آهن راه حریم مسیل، اتوبان، ، بزرگراه بر درکه  امالکی عرصه ارزش -7

 خیابان های از آنان آمد و ترف و نباشد مهیا نظر مورد ملك به دسترسی جهت شهر داخلی خیابانهای نظیر آنها، مروراز و

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

 می منشعب آن از که ی معبر معامالتی ارزش ین باالتر اساس بر کاروانسراها و پاساژها سراها، عرصه معامالتی ارزش -8

 .شود می شوند،محاسبه

هفتاد و روستای مورد نظر ارزش معامالتی تعیین نشده باشد، معادل  چنانچه برای امالک واقع در حریم قانونی شهر، بخش -9

 مبنای محاسبه خواهد بود. حسب مورد( ارزش معامالتی نزدیکترین محل مشابه ، %70) درصد
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 )اعیانی (ساختمان معامالتی ارزش  :دوم بخش

 آن کاربری و ساختمان سازه نوع مستحدثه، اعیانی راژمت اساس بر )غیرمختلط و مختلط از اعم( امالک اعیانی معامالتی ارزش

 :گردد می محاسبه ذیل مقررات رعایت با و مطابق جدول
 

ف
دی

ر
 

 اعیانی کاربری نوع

 سازه نوع مبنای بر ساختمان مربع متر هر قیمت

 )ریال هزار به ارقام(

 و بتونی اسکلت بتون، تمام

 سوله فلزی،

 سایر

1

1 
 350 650 تجاری

2

2 
 250 450 اداری و نیمسکو

3

3 

 -بهداشتی آموزشی، خدماتی، کارگاهی،-صنعتی

 گردشگری، هتلداری، فرهنگی، ورزشی، -درمانی،تفریحی

 ...و )توقفگاه( عمومی پارکینگ نقل،انبار، و حمل

350 180 

4

4 

 و طیور پرورش دامپروری، دامداری،( کشاورزی

 (... و گیاه و گل آبزیان،پرورش
200 130 

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

 .گردد می اضافه فوق جدول در مندرج ساختمان مربع متر هر قیمت به است، قرارگرفته ملك عرصه معامالتی

 

 ازای به باال به ششم طبقه از )پیلوت و زمین زیر احتساب بدون( طبقه پنج از بیش اداری و مسکونی های ساختمان در -1

 .شود می اضافه فوق جدول 2 ردیف ساختمان مربع متر هر ارزش معامالتی  (%5.1) درصد نیم و یك باالتر، هرطبقه

( و حداکثر %10در ساختمان های تجاری به ازای هر طبقه باالتر یا پایین تر از همکف ، ده درصد ) -2

معامالتی هر متر مربع ساختمان )اعیانی (موضوع ردیف یک جدول فوق کسر ( ازارزش %30سی درصد)

 می گردد.
 چنانچه ساختمانی ، فاقد طبقه همکف )هم سطح با معبر اصلی (باشد،  اولین طبقه باالتر و یا پایین تر از -3       

 همکف محسوب می گردد. معبرمربوط ، سطح        

  مربع متر هر قیمت ( %50معادل پنجاه درصد) ساختمانی واحد هر به متعلق انباری و ینگپارک مربع متر هر ارزش - 4      

   .  گردد می تعیین فوق درجدول مندرج ساختمان       
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  معامالتی ارزش محاسبه سال به نسبت سال 20سقف تا )مثبته مدارک و اسناد ارائه با( ساختمان قدمت سال هر ازاء به -5

  .شود می کسر گردد، می تعیین فوق بندهای مطابق که )درصد 40 سقف تا( ملك اعیانی ارزش معامالتی کل از 2%

  نمی منظور امالک اعیانی( معامالتی ساختمان) ارزش محاسبه ساختمان در مشاعات همچنین و غیرمسقف فضاهای کلیه -6

 .شود
 

 نشده تکمیل واحدهای اعیانی معامالتی ارزش  :سوم بخش

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

 باشند، می طبقه چند یا دو دارای که امالکی در ضمنا . گردد می تعیین ذیل شرح به مجموعه این اجرایی ضوابط بخش دوم

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

 

 اعیانی معامالتی ارزش از درصد ساختمان ساخت مراحل ردیف
 10 فونداسیون 1

 30 اسکلت 2

 50 کاری سفت 3

 80 کاری نازک 4

 

 ضوابط سایر  :چهارم بخش

 تابع باشد، نشده اصالح آنها مالکیت اسناد که انیزم تا دارند، مالکیت اسناد اصالح به نیاز که امالکی معامالتی ارزش -1

 .باشد می مالکیت سند در مندرج مشخصات
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 1محدوده بلوک   

  الغدیر)برجبهه( چهار راه تیالن وضلع شمالی خیابان شهید بهشتی از پل زیرگذر میدان بسیج تا تقاطع  شمال

 تقاطع جاده تیالن و الغدیر   چهاراه شرق

 لع جنوبی خیابان شهید بهشتی از پل زیرگذر میدان بسیج تا جاده تیالن)برجبهه(ض جنوب

 پل زیرگذر میدان بسیج غرب

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

 اداری                                                          تجاری مسکونی

560،000 820،000 690،000 
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 2محدوده بلوک   

 ضلع جنوبی خیابان شهید بهشتی از ابتدای حوزه ابواب جمعی آزادشهر تا جاده تیالنقبل از شمال

 شهید بهشتی تا انتهای محدوده غربی متصل به تیالن و اکبر آبادخیابان بعد از تقاطع  ضلع غربی جاده تیالن شرق

 ن و اکبرآبادانتهای محدوده شهر متصل به تیال جنوب

 انتهای محدوده شهروصل به اراضی کشاورزی رامیان غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

150،000 230،000 190،000 
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 3محدوده بلوک   

 ی )برجبهه(شهردار  تا از تقاطع تیالن  بعدضلع شمالی خیابان شهید بهشتی   شمال

 شهید کالهدوز و روبروی آن شهرداری تقاطع  شرق

 )برجبهه(خیابان شهید کالهدوزبعد از چهارراه تیالن تا ضلع جنوبی خیابان شهید بهشتی  جنوب

 تقاطع جاده تیالن)خیابان شهید تیالنی ( و الغدیربعد از   غرب

 
 ربری )ریال(ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک  برحسب نوع کا

 اداری تجاری مسکونی

670،000 980،000 820،000 
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 4محدوده بلوک   

 ضلع جنوبی خیابان شهید بهشتی از ابتدای جاده تیالن تا خیابان شهید کالهدوزقبل از شمال

 های کشاورزیمتصل به زمین شهید بهشتی تا انتهای محدوده شهری یابانقبل از تقاطع خضلع غربی خیابان شهید کالهدوز شرق

 متصل به زمینهای کشاورزی انتهای محدوده شهر جنوب

 قبل از تقاطع خ شهید بهشتی تا انتهای خیابان متصل به زمینهای کشاورزی ضلع شرقی جاده تیالن غرب

 

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

 اداری تجاری مسکونی

170،000 250،000 210،000 
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 5محدوده بلوک 

 بعد از شهرداری تا کوچه شهید طاهری )بر جبهه( ضلع شمالی خیابان شهید بهشتی  شمال

 تقاطع خیابان شهید نوری و کوچه شهید طاهری شرق

 )بر جبهه تجاری(ضلع جنوبی خیابان شهید بهشتی از شهید کالهدوز تا خیابان شهید نوری جنوب

 الهدوز و شهرداریشهید ک یابانختقاطع  غرب

 

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

 یادار یتجار یمسکون

820،000 1،180،000 1،000،000 
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 6محدوده بلوک   

 متری شهید نوری 20خیابان  ضلع جنوبی خیابان شهید بهشتی از خیابان شهید کالهدوز تا قبل از  شمال

گلزار  یدرامتداد تا انتها شهید بهشتی تا تقاطع خیابان مکتب الزهرا یابانقبل از تقاطع خ متری شهید نوری 20ضلع غربی  شرق

 شهدا

 انتهای محدوده شهروصل به اراضی کشاورزی جنوب

 اورزیشهید بهشتی تا انتهای محدوده شهری متصل به زمینهای کش یابانقبل از تقاطع خ ضلع شرقی خیابان شهید کالهدوز غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

200،000 300،000 240،000 
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 7محدوده بلوک   

تا کوچه از میدان ولی عصر ضلع شمالی خیابان شهید رجائی  طاهری تا میدان ولی عصرو شهید بعد از کوچه ضلع شمالی خیابان شهید بهشتی و شمال

 چهارم ءرجا

 چهارم )بذرافشان( ءرجاتقاطع خیابان مکتب الزهرا و کوچه  شرق

 فلکه مرکزی و ضلع جنوبی خیابان شهید رجایی تا مکتب الزهرا از ضلع شرقی خیابان شهید نوری وضلع جنوبی خیابان شهید بهشتی  جنوب

 تقاطع خیابان شهید نوری و شهید طاهری غرب

 
 ی هر متر مربع عرصه امالک  برحسب نوع کاربری )ریال(ارزش معامالت

 اداری تجاری مسکونی

1،300،000 1،900،000 1،600،000 
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 8محدوده بلوک   

ی تا خیابان مخابرات ، مکتب یضلع جنوبی خیابان شهید بهشتی از خیابان شهید نوری درادامه فلکه مرکزی وضلع جنوبی خیابان شهیدرجاقبل از شمال

 الزهرا

 شهید نوری و مکتب الزهرا یابانشهید بهشتی تا تقاطع خ یاباناز خ (مکتب الزهرا )ضلع غربی خیابان مخابرات  شرق

 تقاطع خیابان شهید نوری و مکتب الزهرا جنوب

 شهید بهشتی تا مکتب الزهرا یاباناز تقاطع خ ضلع شرقی خیابان شهید نوری غرب

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

 اداری یتجار مسکونی

250،000 360،000 300،000 
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 9محدوده بلوک   

 ردهماچه ءرجا خیابان   تا  چهارم ءضلع شمالی خیابان شهید رجایی بعد از کوچه رجا شمال

 چهاردهم ءرجا خیابانتقاطع خیابان شهید مدرس و  شرق

 جائی از خیابان مکتب الزهرا تا خیابان شهید مدرسضلع جنوبی خیابان شهید ر جنوب

 تقاطع خیابان مکتب الزهرا و رجاء چهارم )بذرافشان( غرب

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

 اداری یتجار مسکونی

730،000 1،060،000 900،000 
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 10محدوده بلوک   

 یابان شهیدرجائی از خیابان مخابرات ، مکتب الزهرا تا خیابان شهید مدرسقبل از ضلع جنوبی خ شمال

وصل به زمینهای  شهری قسمت غرب سنچولی محله از تقاطع خیابان شهید رجایی تا انتهای محدوده  ضلع غربی خیابان شهید مدرس و شرق

 کشاورزی

 انتهای محدوده شهروصل به اراضی کشاورزی جنوب

 شهید رجایی تا انتهای محدوده شهری متصل به زمینهای کشاورزی یابانبان مکتب الزهرا از تقاطع خضلع شرقی خیا غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

210،000 310،000 260،000 
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 11محدوده بلوک   

 رجاء بیست و چهارم )جبهه تجاری ( خیابانرجاء چهاردهم تا  خیابان از ضلع شمالی خیابان شهید رجایی بعد  شمال

 رم ) خیابان شالیکوبی(اتقاطع جاده خاندوز و رجاء بیست و چه شرق

 ضلع جنوبی خیابان شهید رجایی از خیابان شهید مدرس تا جاده خاندوز )بر جبهه تجاری ( جنوب

 ارم(تقاطع خیابان مدرس و روبروی آن)رجاء چه غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

560،000 820،000 690،000 
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 12محدوده بلوک 

 قبل ازضلع جنوبی خیابان شهیدرجائی از خیابان شهید مدرس تا جاده خاندوز سادات شمال

 د رجایی تا انتهای محدوده شهری متصل به زمینهای کشاورزیضلع غربی جاده خاندوز سادات از تقاطع شهی شرق

 انتهای محدوده شهروصل به اراضی کشاورزی جنوب

وضلع شرقی خیابان شرق سنچولی محله از تقاطع شهید رجایی تا انتهای محدوده شهری وصل  ضلع شرقی خیابان شهید مدرس غرب

 به زمینهای کشاورزی

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

 اداری تجاری مسکونی

170،000 250،000 230،000 
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 13محدوده بلوک   

 ضلع شمالی خیابان شهید رجایی بعد از رجاء بیست و چهارم تا رودخانه ازدار تپه )برجبهه تجاری ( شمال

 انتهای محدوده شهر  قبل از روستای ازدار تپه شرق

 وبی خیابان شهید رجایی  از جاده خاندوز تا جاده فاضل آباد)برجبهه تجاری (ضلع جن جنوب

 تقاطع جاده خاندوز سادات و رجاء بیست و چهارم) خیابان شالیکوبی( غرب

 
 

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

 اداری تجاری مسکونی

510،000 740،000 630،000 
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 14محدوده بلوک   

 قبل ازضلع جنوبی خیابان شهیدرجائی از جاده خاندوز سادات تا جاده فاضل آباد قبل از ازدار تپه شمال

 جاده فاضل آباد  از تقاطع خ شهید رجایی تا انتهای محدوده شهری متصل به زمینهای کشاورزی شرق

 ضی کشاورزیانتهای محدوده شهروصل به ارا جنوب

 ضلع شرقی جاده خاندوز سادات قبل از تقاطع شهید رجایی تا انتهای محدوده غربی وصل به زمینهای کشاورزی غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

140،000 220،000 180،000 
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 15محدوده بلوک   

 )ع(دوده شهری متصل به اراضی مزروعی ازدارتپه و میدان اهلل و بلوار امام رضاانتهای مح شمال

انتهای محدوده شهروصل به رودخانه ازدارتپه  قبل از تقاطع خیابان شهید رجایی تا انتهای محدوده شهری متصل به زمینهای  شرق

 کشاورزی

 قبل ازضلع شمالی خیابان شهیدرجایی ازرودخانه ازدارتپه تا ضلع شرقی کمربندی جنوب

 ضلع شرقی کمربندی ازخیابان شهید رجائی تا میدان اهلل غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

140،000 220،000 180،000 
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 16محدوده بلوک   

 ضلع جنوبی خیابان شهید باهنر از کمربندی تا خیابان امام )ره( و چهار راه جهاد شمال

 شرق کمربندی شهید کوهساری از خیابان شهید رجایی تا خیابان شهید باهنر   شرق

 )فلکه مرکزی()عج(میدان ولی عصر خیابان شهید رجائی ازکمربندی شهید کوهساری تا  جنوب

 تا خیابان شهید باهنر  و چهار راه جهاد)فلکه مرکزی( )عج(میدان ولی عصر ینی)ره( از خیابان امام خم غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

250،000 360،000 300،000 
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 17محدوده بلوک   

 (راه جهادچهار)مفتح شهید شهید باهنر و  یابانتقاطع خ شمال

 شهید باهنر یابان( تا خ ()عجشهید رجایی )میدان ولی عصر یابانضلع  شرقی  خیابان امام )ره( از تقاطع خ شرق

 )عج(میدان ولی عصر جنوب

 (رراه جهاداچه )تا خیابان شهید مفتح  ( )عج(شهید بهشتی )میدان ولی عصر  یابانخیابان امام خمینی از تقاطع خ غرب

 
 مالتی هر متر مربع عرصه امالک  برحسب نوع کاربری )ریال(ارزش معا

 اداری تجاری مسکونی

1،300،000 1،900،000 1،600،000 
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 18محدوده بلوک   

 تقاطع میدان اهلل شمال

 شهید باهنر تا میدان اهلل )بر جبهه( یابانضلع شرقی خیابان امام خمینی )ره( از خ شرق

 ر و شهید مفتح )جهاد(تقاطع خیابان شهید باهن جنوب

 شهید مفتح تا میدان اهلل )بر جبهه( یابانضلع غربی خیابان امام خمینی)ره( از خ غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

690،000 990،000 830،000 
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 19محدوده بلوک   

 ن اهللتقاطع کمربندی و میدا شمال

 ضلع غربی کمربندی شهید کوهساری از خیابان شهید باهنر تا میدان اهلل شرق

 ضلع شمالی خیابان شهیدباهنر از کمربندی تا چهارراه جهاد جنوب

 قبل از خیابان امام )ره( مابین تقاطع جهاد  ومیدان اهلل غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

200،000 290،000 250،000 
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 20محدوده بلوک   

 از میدان اهلل تا انتهای محدوده شهری)ع( ضلع شمالی بلوار امام رضا  شمال

 انتهای محدوده شهری در جاده مینودشت شرق

 از میدان اهلل تا انتهای محدوده شهری)ع( ضلع جنوبی بلوار امام رضا  جنوب

 فلکه اهلل غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

510،000 740،000 630،000 
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 21محدوده بلوک   

 جاده گنبد انتهای محدوده آزادشهر متصل به نگین شهر شمال

 اهلل تا انتهای محدوده آزادشهر ضلع شرقی جاده آزادشهر به گنبد )بلوار شهید اسودی ( از فلکه شرق

 فلکه اهلل جنوب

 زادشهر به گنبد )بلوار شهید اسودی ( از فلکه اهلل تا انتهای محدوده آزادشهرآضلع غربی جاده  غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

560،000 820،000 690،000 
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 22ده بلوک   محدو

 نگین شهر  انتهای محدوده شهروصل به اراضی مزروعی شمال

 انتهای محدوده شهر و انتهای جالل آباد وصل به اراضی مزروعی شرق

 جاده مینودشت شهری تا انتهای محدوده  فلکه اهللاز )ع(قبل از ضلع شمالی بلوار امام رضا جنوب

 ه اهلل تا انتهای محدوده شهری آزادشهر بلوار شهید اسودی )جاده گنبد(از فلک غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

150،000 230،000 190،000 
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 23محدوده بلوک   

 انتهای اراضی شرکت گل چشمه متصل به نگین شهر شمال

 (چهارراه جهاد)از انتهای محدوده شهری تا خیابان شهید مفتح   )ره(یبزرگراه شهید اسودی خیابان امام خمین شرق

 تا تقاطع شهید خنجری )ره( خیابان شهید مفتح از امام خمینی جنوب

 غرب امتداد شهیدخنجری وصل به کمربندی ودرامتداد آن اراضی مزروعی آزادشهر غرب

 
 بری )ریال(ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک  برحسب نوع کار

 اداری تجاری مسکونی

150،000 230،000 190،000 
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 24محدوده بلوک   

 ضلع شمالی کمربندی گرگان از میدان اهلل تا پل زیرگذر میدان بسیج شمال

 فلکه اهلل شرق

 ضلع جنوبی کمربندی گرگان از میدان اهلل تا پل زیرگذر میدان بسیج جنوب

 زیرگذر میدان بسیج غرب
 

 

 

 زش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک  برحسب نوع کاربری )ریال(ار

 اداری تجاری مسکونی

480،000 700،000 570،000 
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 25محدوده بلوک   

 تا شهیدخنجری )ره(خیابان شهید مفتح از خیابان امام یضلع جنوب شمال

 ن مرکزیازخیابان شهید مفتح تا میدا )ره(قبل ازضلع غربی خیابان امام خمینی شرق

 قبل ازخیابان شهید بهشتی از فلکه مرکزی تاخیابان شهید خنجری جنوب

 ضلع شرقی خیابان شهیدخنجری ازخیابان شهید بهشتی تا تقاطع شهیدمفتح غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

250،000 360،000 300،000 
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 26وده بلوک   محد

 اراضی مزروعی آزادشهر بعداز کمربندی روبروی خیابان الغدیر تا روبروی شهید خنجری  شمال

 تا کمربندی و درامتداد آن )ره(ضلع غربی خیابان شهیدخنجری ازخیابان امام خمینی شرق

 قبل ازضلع شمالی خیابان شهید بهشتی از خیابان شهید خنجری تا خیابان الغدیر جنوب

 ل به اراضی مزروعیصضلع شرقی خیابان الغدیر از خیابان شهیدبهشتی تا کمربندی ودرامتداد آن و غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

150،000 230،000 190000 
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 27محدوده بلوک   

 بندی ازسمت حوزه استحفاظی شهرستان رامیان تا روبروی الغدیراراضی مزروعی آزادشهر بعداز کمر شمال

 متری الغدیر از خیابان شهید بهشتی تا کمربندی و در امتداد اراضی مزروعی 20ضلع غربی  شرق

 میدان بسیج قبل ازضلع شمالی خیابان شهید بهشتی از الغدیرتا جنوب

 روعی شهرستان رامیانانتهای حوزه ابواب جمعی آزادشهروصل به اراضی مز غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

150،000 230،000 190،000 
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 )شهر نوده خاندوز(28محدوده بلوک  

 ضلع شمالی جاده شاهرود بر جبهه تجاری شمال

 خیابان اصلی تقاطع گلزار شهدا و روبروی آن شرق

 ضلع جنوبی جاده شاهرود بر جبهه نوبج

 وصل تقاطع جاده آزاد شهر  و شاهرود ابتدای محدوده غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

130،000 190،000 160،000 
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 )شهر نوده خاندوز(29محدوده بلوک   

 اصلی بر جبهه تجاریضلع شمالی خیابان  شمال

 خیابان اصلی تقاطع مسجد جامع و روبروی آن شرق

 جنوبی خیابان اصلی بر جبهه تجاری عضل جنوب

 خیابان اصلی تقاطع گلزار شهدا و روبروی آن غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

160،000 230،000 190،000 



39 

 

 )شهر نوده خاندوز(30محدوده بلوک   

 ضلع شمالی خیابان اصلی بر جبهه تجاری شمال

 خیابان اصلی تقاطع اداره آب و فاضالب و روبروی آن شرق

 ضلع جنوبی خیابان اصلی بر جبهه تجاری جنوب

 خیابان اصلی تقاطع مسجد جامع و روبروی آن غرب

 
 صه امالک  برحسب نوع کاربری )ریال(ارزش معامالتی هر متر مربع عر

 اداری تجاری مسکونی

210،000 320،000 260،000 
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 )شهر نوده خاندوز(31محدوده بلوک   

 ضلع شمالی خیابان اصلی بر جبهه تجاری شمال

 خیابان اصلی جاده پارک شبنم و وروبروی پارک شرق

 ضلع جنوبی خیابان اصلی بر جبهه تجاری جنوب

 اصلی تقاطع اداره آب و فاضالب و روبروی آن خیابان غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

170،000 260،000 220،000 
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 )شهر نوده خاندوز(32محدوده بلوک 

 ضلع شمالی خیابان اصلی بر جبهه تجاری شمال

 ودهخیابان اصلی انتهای محد شرق

 ضلع جنوبی خیابان اصلی بر جبهه تجاری جنوب

 روبروی پارک شبنم و وروبری آن غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

140،000 200،000 170،000 
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 )شهر نوده خاندوز(33محدوده بلوک   

 بر جبهه اصلی متری 25ضلع شمالی خیابان  شمال

 متری تقاطع خیابان اصلی نرسیده به پارک شبنم 25انتهای  شرق

 متری بر جبهه اصلی 25ضلع جنوبی خیابان  جنوب

 متری تقاطع خیابان اصلی و گلزار شهداء 25ابتدای  غرب

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

 اداری تجاری   مسکونی

150،000 210،000 180،000 
 



43 

 

 )شهر نوده خاندوز(34محدوده بلوک   

 وصل به رودخانه خرمارود شمال

 انتهای محدوده وصل به اراضی مزروعی شرق

 خیابان اصلی بعد از بر تجاری جنوب

 ابتدای محدوده وصل به اراضی مزروعی غرب

 
 ربری )ریال(ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک  برحسب نوع کا

 اداری تجاری مسکونی

80،000 120،000 100،000 
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 )شهر نوده خاندوز(35محدوده بلوک   

 خیابان اصلی بعد از بر تجاری شمال

 وصل به اراضی جنگلی شرق

 وصل به اراضی جنگلی جنوب

 ابتدای محدوده وصل به اراضی مزروعی غرب

 

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

 اداری تجاری مسکونی

80،000 120،000 100،000 
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 )شهر نوده خاندوز(36محدوده بلوک   

 وصل به اراضی مزروعی شمال

 وصل به اراضی جنکلی شرق

 وصل به رودخانه خرمارود جنوب

 وصل به اراضی مزروعی غرب

 
 ع کاربری )ریال(ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک  برحسب نو

 اداری تجاری مسکونی

80،000 120،000 100،000 
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 )شهر نوده خاندوز( 37محدوده بلوک  

 ابتدای ضلع شمالی شهرک صنعتی نوده متصل به زمینهای کشاورزی شمال

 انتهای ضلع شرقی شهرک صنعتی نوده متصل به زمینهای کشاورزی شرق

 جاده آزادشهر به شاهرود جنوب

 ضی کشاورزیارا غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

80،000 120،000 100،000 
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 )نگین شهر(38محدوده بلوک   

 متری 20در مسیر آخر زمین فوتبال در امتداد خیابان  شمال

 ضلع شرقی بزرگراه بر اصلی شرق

 ابتدای محدوده شهرابتدای شهر از  جنوب

 شهر ضلع غربی بزرگراه بر اصلی غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

200،000 300،000 250،000 
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 )نگین شهر(39محدوده بلوک   

 وصل به اراضی کشاورزی شمال

 وصل به پورجان شرق

 کشاورزیوصل به اراضی  جنوب

 وصل به بعد از بر تجاری ضلع شرقی اتوبان غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

60،000 90،000 80،000 
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 )نگین شهر(40محدوده بلوک   

 در راستای انتهای کوچه آب پورجان شمال

 ضلع شرقی پورجان در امتداد کال مرده قره سو شرق

 در امتداد خط محدوده شهر جنوب

 متری زمین حلیم خوجم لی 14و خیابان فکیکی مارامایی متری ت 10در راستای خیابان  غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

55،000 75،000 61،000 
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 ین شهر()نگ41محدوده بلوک   

 ابتدای ضلع شمالی محله رسول آباد وصل به اراضی کشاورزی شمال

 انتهای ضلع شرقی محله رسول اباد وصل به اراضی کشاورزی شرق

 اراضی کشاورزی جنوب

 وصل به محله پورجان غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

35،000 55،000 48،000 
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 )نگین شهر(42محدوده بلوک 

 انتهای زمین فوتبال شمال

 بعد ازبر اصلی بزرگراه شرق

 ضلع شمالی خیابان طالقانی شرقی جنوب

 ضلع شرقی خیابان امام )ره( شمالی غرب

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

 یادار تجاری مسکونی

70،000 100،000 85،000 
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 )نگین شهر(43محدوده بلوک   

 امتداد خیابان جنب سردخانه کورنگی شمال

 به بر خیابان امام شمالی ضلع غربی شرق

 ضلع شمالی خیابان طالقانی غربی جنوب

 انتهای ضلع غربی مسیل کیله )به ضلع غربی ( غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

70،000 100،000 85،000 
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 )نگین شهر(44محدوده بلوک   

 ضلع جنوبی خیابان طالقانی شرقی شمال

 بعد از بر اصلی بزرگراه ضلع غربی شرق

 جاده قبل شالیکوبی رجبلو جنوب

 ضلع شرقی خیابان امام جنوبی غرب

 
 ع عرصه امالک  برحسب نوع کاربری )ریال(ارزش معامالتی هر متر مرب

 اداری تجاری مسکونی

80،000 120،000 100،000 



54 

 

 )نگین شهر(45محدوده بلوک   

 ضلع جنوبی خیابان طالقانی غربی شمال

 ضلع غربی خیابان امام جنوبی شرق

 متری انتهای محدوده شهر 16خیابان  جنوب

 به لبه انتهایی ضلع غربی مسیل کیله غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

70،000 100،000 85،000 
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 )نگین شهر( 46محدوده بلوک   

 وصل به اراضی کشاورزیابتدای ضلع شمالی  روستای ممی زیتونلی  شمال

 ی نگین شهروصل به مسکونی  ضلع شرقی روستای ممی زیتونلی اانته شرق

 وصل به اراضی کشاورزی جنوب

 وصل به اراضی کشاورزی غرب

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

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

 اداری تجاری مسکونی

39،000 56،000 47،000 
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 47محدوده بلوک   

 روستاهای وامنان، کاشیدار، نراب و سیب چال شمال

 تاهای خوش ییالق و  قهوه خانه چشمه بهارروس شرق

روستاهای غزنوی،  تیل آباد، محمد علی آباد، فارسیان، رحیم آباد، رودبار، قشالق، نرگس چال،  جنوب

 حاجی آباد، معصوم آباد، اسالم اباد قشالق، مهدی آباد، زمستان یورت و وطن

 پادگان نظامی نوده، سوسرا و  سرای محمد حسین غرب

 

 زش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک  برحسب نوع کاربری )ریال(ار

 اداری تجاری مسکونی

9،000 13،000 11،000 
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 48محدوده بلوک   

آقچه لی علیا، آقچه لی قرخلر، پشمک توقتمش، تاتاربایجق)قره سو(، صاتلق بای، عطا بهلکه و  شمال

 نظرچاقلی

 ق امام، ممی آقچلی و احمد آبادازدارتپه، سیدآباد، نیلی، قزلجه آ شرق

 خاندوز سادات، سرکهریزا، فاضل آباد، کوه میان، مرزبن جنوب

 اکبرآباد، تیالن، ارازتقان، حاجی نبی، سبزواریها، قورچای، گلها، مزرعه، بهرام صوفی ، وحدت غرب

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

 اداری ریتجا مسکونی

15،000 22،000 19،000 
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 49محدوده بلوک   

طرفین جاده آزادشهر گنبد انتهای محدوده آزادشهر تا ابتدای حوزه ابواب جمعی شهرستان  شمال

 گنبد کاووس به استثنای محدوده نگین شهر

 شتطرفین جاده آزادشهر مینودشت از انتهای محدوده آزادشهر تا ابتدای ابواب جمعی مینود شرق

جاده آزادشهر شاهرود از انتهای محدوده آزادشهر تا انتهای محدوده ابواب جمعی آزادشهر  جنوب

 به استثنای حریم شهر نوده و روستاهای قیمت گذاری شده

 آزادشهر جمعی ابواب محدوده انتهای تا گنبد آزادشهر جاده از نو خط طرفین غرب

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

 اداری تجاری مسکونی

60،000 90،000 75،000 

 


