
 

 

 

 



 

 

 دفترچهپیش نویس 

   ارزش معامالتی 
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 وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 سازمان امورمالیاتی کشور
 

 

 

 

 الگوی ضوابط اجرایی ارزش معامالتی امالک
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 الملل معاونت پژوهش ، برنامه ریزی و امور بین 

 دفتر پژوهش و برنامه ریزی

 
 گروه ارزش گذاری مالیاتی  

 1400ماه  آبان
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 بخش دوم:ارزش معامالتی ساختمانی)اعیانی( 

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

 مطابق جدول و با رعایت مقررات ذیل محاسبه می گردد: 

قیمت هر متر مربع ساختمان بر مبنای نوع سازه) ارقام به هزار  

 ریال( 
 

 نوع کاربری 

 ردیف

 تمام بتون،اسکلت بتونی ،فلزی و سوله سایر 

350 650 
 1 تجاری 

 2 مسکونی و اداری  450 250

 

180 

 

350 

 

-،آموزشی،بهداشتیکارگاهی خدماتی -صنعتی

ورزشی،فرهنگی،هتلداری،  -درمانی،تفریحی

گردشگری،حمل و نقل،انبار،پارکینگ عمومی  

 )توفقگاه( و ... 

3 

130 200 
کشاورزی)دامداری،دامپروری،پرورش طیور و 

 آبزیان،پرورش گل و گیاه و ...( 
4 

ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه که مبنای محاسبه ارزش معامالتی عرصه ملک قرار  %25تذکر:برای محاسبه ارزش معامالتی اعیانی امالک، 

گردد.  گرفته است،به قیمت هرمتر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه می   

  

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

جدول فوق اضافه می شود.  2( به ارزش معامالتی هرمتر مربع ساختمان موضوع ردیف %5/1باالتر ،یک و نیم درصد )  

ارزش معامالتی هر ( از %30( و حداکثر )%10در ساختمان های تجاری به ازای هر طبقه باالتر یا پایین تر از کف،ده درصد)-2

 مترمربع ساختمان)اعیانی( موضوع ردیف یک جدول فوق کسر می شود. 

چنانچه ساختمانی،فاقد طبقه همکف )همسطح با معابر اصلی(باشد،اولین طبقه باالتر و پایین تر از سطح معبر مربوط ،همکف -3

 محسوب می شود. 

(قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج %50ختمانی معادل پنجاه درصد)ارزش هر مترمربع پارکینگ و انباری متعلق به هر واحد سا-4

 در جدول فوق تعیین می گردد. 

،  %2سال نسبت به سال محاسبه ارزش معامالتی  20به ازای هر سال قدمت ساختمان )با ارائه اسناد و امالک مثبته(تا سقف -5

 های فوق تعیین می گردد،کسر می شود درصد(که مطابق بند  40از کل ارزش معامالتی اعیانی ملک)تا سقف 
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  کلیه فضاهای غیر مسقف و همچنین مشاعات ساختمان در محاسبه ارزش معامالتی ساختمان )اعیانی( امالک منظور نمی -6

. شود  

 

 بخش سوم : ارزش معامالتی اعیانی واحدهای تکمیل نشده 

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

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

ذیل  چهارگانه  مراحل  از  یکی  با  آن  موجود  وضعیت  تطبیق  اساس  بر  طبقه  هر  اعیانی  معامالتی  ارزش  باشند،  می 

 ه می گردد. محاسب

 درصد از ارزش اعیانی  مراحل ساخت ساختمان  ردیف 
 10 فونداسیون  1

 30 اسکلت  2

 50 سفت کاری  3

 80 نازک کاری  4

 

 بخش چهارم : سایر ضوابط

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

 مشخصات مندرج در سند مالکیت می باشد. 
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 محدوده بلوک:  1  گشت پستی:49816 

 شمال جاده گنبد به مینودشت از ابتدای محدوده طرح جامع مالیاتی 

تهران مشهد به سمت آزادشهر تا انتهای محدوده طرح جامع مالیاتیکمربندی –میدان الزهرا)س(   شرق 

مسکن مهر  –محدوده طرح جامع مالیاتی   جنوب  

کمربندی تهران مشهد از تقاطع خیابان پاسداران به سمت پلیس راه تا انتهای محدوده طرح جامع مالیاتی -میدان الزهرا  غرب  

 

)ریال( %21و بر مبنای   ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری  

 مسکونی  تجاری اداری

000/148 000/163 000/134 
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 محدوده بلوک: 2   گشت پستی:49819 

تا پل سنگی )استراحتگاه شهرداری( تقاطع خیابان شهید علیرضا و شهید مطهری   شمال 

کمربندی تهران مشهد به سمت آزادشهر تا پل سنگی –میدان الزهرا)س(   شرق 

 جنوب  دور میدان الزهرا)س( 

شهید مطهری تا تقاطع با خ شهید علیرضا تقاطع با خ شهید آوینی تا تقاطع با خ از ابتدای خیابان پاسداران تا-الزهرا)س(میدان   غرب  

 

 )ریال( %12و بر مبنای   ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری

 مسکونی  تجاری اداری

000/591  000/211  000/771  
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 محدوده بلوک: 3   گشت پستی:49816 

)نبش رودخانه( کمربندی تهران مشهد به سمت پلیس راه از تقاطع خیابان پاسداران تا بتوی غربی-میدان الزهرا  شمال 

 شرق حریم رودخانه از سمت کمربندی تهران مشهد تا نبش خیابان ایثار

نبش خیابان بشتر -خانهخیابان ایثار تا حریم رود  -خیابان جمهوری از تقاطع پاسداران   جنوب  

شهیدچمران تا تقاطع خیابان جمهوری-معلم -مصلی-خیابان پاسداران از نبش میدان الزهرا)س(   غرب  

 

 )ریال( %12و بر مبنای   ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری

 مسکونی  تجاری اداری

000/325  000/353  000/962  
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 محدوده بلوک: 4   گشت پستی:49816 

شهید بشتر تا تقاطع ایثار -نیرو–وفاداری  -حریم رودخانه از پل کرمی تقاطع خیابان سیدجمال الدین  شمال 

تا ابتدای پل کرمی)حریم رودخانه( و ولی عصر    خیابان سید جمال الدین تقاطع    شرق 

پاسداران تا کوچه جمهوری خیابان ولی عصر تا  خ جاوید تا تقاطع با خ   جنوب  

شهید بشتر -تقاطع حریم رودخانه-ایثار -خیابان جمهوری از تقاطع پاسداران   غرب  

 

 )ریال( %12و بر مبنای   ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری

 مسکونی  تجاری اداری

000/388  000/423  000/353  
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 محدوده بلوک: 5  گشت پستی:49818 

تقاطع بیست متری ساحلی -6لساح -سنبلبا کوچه قاطع خیابان بعثت شرقی از ت  شمال 

رودخانه چهل چای تا پل سنگی -شهید مصطفی-6ساحل -بیست متری ساحلی از تقاطع بعثت شرقی   شرق 

پل سنگی   -ای چ رودخانه چهل   جنوب  

 غرب    به سمت تقاطع با خ شهید علیرضا4تا تقاطع با گلستان  3خ بهشت –تقاطع بعثت شرقی و سنبل به خ شهید مصطفی 

 

)ریال( %21و بر مبنای   ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری  

 مسکونی  تجاری اداری

000/259  000/962  000/237  
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 محدوده بلوک: 6  گشت پستی:49817 

تقاطع رودخانه -30خیابان ساحل-خیابان شهید هالکو-میدان مدرس  شمال 

بیست متری ساحلی تا تقاطع بعثت شرقی -30ساحل-حریم رودخانه از خیابان شهید هالکو   شرق 

تا تقاطع خیابان سید جمال الدین  1شکوفه -بعثت شرقی از تقاطع بیست متری ساحلی   جنوب  

خیابان های شکوفه تا میدان مدرس -خیابان سید جمال الدین از تقاطع بعثت شرقی   غرب  

 

)ریال( %21و بر مبنای   ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری  

 مسکونی  تجاری اداری

000/691  000/222  000/771  
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 محدوده بلوک: 7   گشت پستی:49818 

28پسرک تا تقاطع ساحل -معراج -نسیم -خیابان شهدا-بیست متری ساحلی  شمال 

خیابان های پسرک تا انتهای محدوده طرح جامع مالیاتی -28تقاطع ساحل    شرق 

خیابان های سلمان فارسی و پیروزی-محدوده طرح جامع مالیاتی   جنوب  

تپه پیشاهنگی –بیست متری ساحلی از تقاطع شهید علیرضا تا محدوده طرح جامع مالیاتی   غرب  

 

   

 )ریال( %12و بر مبنای   ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری

 مسکونی  تجاری اداری

000/481  000/631  000/341  
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 محدوده بلوک: 8   گشت پستی:49817 

 شمال مسیر جنگل تنگه از محدوده طرح جامع مالیاتی تا ابتدای مسیر دانشگاه آزاد 

 شرق شهید قره سفلو از تقاطع مسیر جنگل تنگه تا حریم رودخانه 

شهید هالکو تا میدان مدرس-30ساحل-حریم رودخانه از شهید قره سفلو   جنوب  

 غرب  مسیر جنگل تنگه از میدان مدرس تا دادگستری 

 

 )ریال( %12و بر مبنای   ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری

 مسکونی  تجاری اداری

000/129  000/421  000/811  
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 محدوده بلوک: 9   گشت پستی:49816 

متری خاکی  16دانشگاه آزاداسالمی تا -محدوده طرح جامع مالیاتی از مسیر جنگل تنگه  شمال 

خیابان سید جمال الدین تا تقاطع خیابان سمیه –میدان مدرس –مسیر جنگل تنگه از دادگستری   شرق 

از تقاطع سید جمال الدین تا نبش خیابان کمیل 16شکوفه -خیابان سمیه  جنوب  

متری خاکی  16متری الغدیر تا انتهای 30از ابتدای خیابان کمیل تقاطع بلوار   غرب  

 

)ریال( %21و بر مبنای  مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری ارزش معامالتی هر متر  

 مسکونی  تجاری اداری

000/691  000/222  000/771  
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 محدوده بلوک:     10 گشت پستی:49816 

متری الغدیر تا نبش خیابان شهید بشتر 30بلوار -از تقاطع سید جمال الدین 16شکوفه -خیابان سمیه   شمال 

جمال الدین از تقاطع خیابان سمیه تا پل کرمی)حریم رودخانه( خیابان سید   شرق 

 جنوب  حریم رودخانه از پل کرمی تا تقاطع خیابان بشتر 

متری الغدیر تا تقاطع حریم رودخانه  30خیابان شهید بشتر از تقاطع بلوار   غرب  

 

)ریال( %21و بر مبنای   ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری  

 مسکونی  تجاری اداری

000/691  000/222  000/771  
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 محدوده بلوک: 11  گشت پستی:49816 

متری رزمندگان از تقاطع کمربندی تهران مشهد تا تقاطع خیابان بشتر 30بلوار   شمال 

رودخانه متری الغدیر تا تقاطع حریم   30خیابان شهید بشتر از تقاطع بلوار   شرق 

 جنوب  حریم رودخانه از تقاطع شهید بشتر تا تقاطع بتوی غربی  کمربندی تهران مشهد 

متری الغدیر  30کمربندی تهران مشهد از تقاطع حریم رودخانه شهید بتوی غربی تا تقاطع بلوار   غرب  

 

)ریال( %21و بر مبنای   ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری  

 مسکونی  تجاری اداری

000/691  000/222  000/771  
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 محدوده بلوک: 12   گشت پستی:49816 

متری خاکی تا تقاطع کمربندی تهران مشهد  16محدوده طرح جامع مالیاتی از تقاطع   شمال 

متری الغدیر 30خیابان های کمیل تا تقاطع بلوار -متری خاکی  16  شرق 

متری الغدیر از تقاطع خیابان کمیل تا تقاطع کمربندی تهران مشهد  30بلوار   جنوب  

متری الغدیر تا انتهای محدوده طرح جامع مالیاتی  30کمربندی تهران مشهد از تقاطع بلوار   غرب  

 

 )ریال( %12و بر مبنای   ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری

 مسکونی  تجاری اداری

000/691  000/222  000/771  
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 محدوده بلوک: 13  گشت پستی:49819 

 شمال از میدان امام )ره(  به سمت خیابان شهید علیرضا تا تقاطع کوجه شهید مطهری 

 شرق از تقاطع خیابان شهید مطهری و شهید علیرضا تا تقاطع خیابان شهید آوینی 

آوینی و شهید مطهری  تا تقاطع خیابان پاسداران از تقاطع خیابان شهید   جنوب  

 غرب  از میدان امام )ره( به سمت خیابان پاسداران تا تقاطع خیابان شهید آوینی 

 

 )ریال( %12و بر مبنای   ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری

 مسکونی  تجاری اداری

000/405  000/442  000/370  
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 محدوده بلوک: 14   گشت پستی:49816 

 شمال از تقاطع خیابان سید جمال الدین و خیابان ولیعصر)عج( تا تقاطع کوچه جاوید

 شرق از میدان امام )ره( به سمت  خیابان سید جمال الدین تا تقاطع با کوچه ولیعصر )عج( و بعثت شرقی  

 جنوب  از میدان امام )ره( به سمت  خیابان پاسداران  تا تقاطع با جاوید 

 غرب  از تقاطع خیابان پاسداران با  کوچه جاوید تا نقاطع با  خیابان ولیعصر)عج(  

 

 )ریال( %12و بر مبنای   هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری ارزش معامالتی

 مسکونی  تجاری اداری

000/405  000/442  000/370  
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 محدوده بلوک: 15  گشت پستی:49817 

 شمال   سنبل از تقاطع خیابان سید جمال الدین و خیابان بعثت شرقی  تا تقاطع با کوچه 

4تا تقاطع با گلستان  3بهشت -شهید مصطفی  -   سنبلاز تقاطع خیابان بعثت شرقی و کوچه    شرق 

3به سمت تقاطع با کوچه بهشت   4تقاطع خ شهید علیرضا با گلستان    جنوب  

4بعثت شرقی به سمت میدان امام خ شهید علیرضا تا تقاطع با گلستان تقاطع خ سید جمال با   غرب  

 

 )ریال( %12و بر مبنای   ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری

 مسکونی  تجاری اداری

000/405  000/442  000/370  
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 محاسبه میانگین قیمت روز اراضی خیابانهای ورودی و خروجی شهرستان مینودشت بشرح ذیل :  بند یک :

ـ میدان    الف  نبش  تا  مالیاتی  جامع  طرح  ابتدای  از  مینودشت  ـ  گنبد  جاده  طرفین  عرصه  قیمت  میانگین 

 الزهرا:

 

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک ) ریال ( 

 ریال  000/300/1قیمت روز :  

............................................................................................................................. ...................................................... 

 

 *************** 

ـ از     ب  آزادشهر  به  مینودشت  جاده  طرفین  عرصه  قیمت  محدوده  میانگین  انتهای  تا  سنگی  پل  ابتدای 

 روستای القجر 

 

 رزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک ) ریال ( ا

 ریال  000/000/1قیمت روز :  

............................................................................................................................. ...................................................... 

 

 *************** 

تهای روستای القجر تا انتهای محدوده  میانگین قیمت عرصه طرفین جاده مینودشت به آزادشهر از ان    ـ  ج

 طرح جامع مالیاتی:

 

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک ) ریال ( 

 ریال    000/900قیمت روز :  

............................................................................................................................. ...................................................... 
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) ریال (   % 21و بر مبنای   ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک  

 مسکونی  تجاری   اداری

000/341  000/481  000/122  

 

 

) ریال (   % 21و بر مبنای   ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک  

 مسکونی  تجاری   اداری

000/111  000/122  000/98  

 

) ریال (   % 21و بر مبنای   ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک  

 مسکونی  تجاری   اداری

000/87  000/98  000/74  

 

 توضیحات 



 

 

 :  میانگین قیمت عرصه اراضی واقع در محدوده شهرک صنعتی شهرستان مینودشت   – د

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک ) ریال ( 

 ریال  000/900قیمت روز :  

............................................................................................................................. ...................................................... 

 

ی محدوده طرح جامع  میانگین قیمت عرصه طرفین جاده مینودشت به گالیکش از پلیس راه تا انتها    ـ    هـ

 مالیاتی:

 

 ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک ) ریال ( 

 ریال 000/100/1قیمت روز :  

............................................................................................................................. ...................................................... 
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) ریال (   % 21و بر مبنای   ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک  

 مسکونی  تجاری   اداری

000/87  000/98  000/74  

 

) ریال (   % 21و بر مبنای   ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک  

 مسکونی  تجاری   اداری

000/111  000/122  000/98  

 



 

:شهر دوزین 71محدوده بلوک  

آباد،دولت آباد،خ شهید رجایی:نظام 17-1بلوک   

)ریال( %21و بر مبنای   ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری  

 مسکونی  تجاری اداری

000/87  000/98  000/50  

 

خیابان امام خمینی)ره( از چهارراه تا مسجد امام حسین)ع(:17-2بلوک   

)ریال( %21و بر مبنای   حسب نوع کاربریارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر    

 مسکونی  تجاری اداری

000/111  000/122  000/98  

 

از مسجد امام حسین)ع( تا پایان خیابان دخانیات :17-3بلوک   

)ریال( %21و بر مبنای   ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری  

 مسکونی  تجاری اداری

000/98  000/111  000/85  

 

 

)ع(گلزار شهدا و خ شهید میرزا قلی فرامرزی تا دبیرستان امام حسین:17-4بلوک   

)ریال( %21و بر مبنای   ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری  

 مسکونی  تجاری اداری

000/85  000/98  000/74  
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%21بر حسب  مینودشت: زمین های کشاورزی شهرستان 18بلوک   

 

)ریال( قیمت  نوع زمین کشاورزی 

009/8  زمین کشاورزی آبی  

070/6  زمین کشاورزی دیم زار  

 

 

 

 % 12دوزین بر حسب : زمین های کشاورزی شهر19بلوک 

 نوع زمین کشاورزی قیمت)ریال( 

900/8  زمین کشاورزی آبی  

700/6  زمین کشاورزی دیم زار  
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:روستایی 20محدوده بلوک   

-اولنگ-  ام عبدالهـ ام -اسفرانجان-ازداران-آرام نرو پایین -رو باالـ آرام ن-هـس پشت ـپ

 -تخت-ترسه-  تاشده  –  پلنگر–  م جرک ـبل  –  برنجوین  -ن ـبرای -ادـباقرآب-حلهـر مـآهنگ

-چمانی باال-چناران-پایین جنگلده  -جنگلده باال-تیغ زمین -توسکاچال  -  تپکی زیجرکوه

–  ریگ چشمه پایین-ریگ چشمه باال-دوجوز-دوروک-درجن -چمانی وسط-چمانی پایین 

 -علی آباد  -  طول آرام-رخوـس -رـایـس-اسنگـس-اهیـین ش ـزم-گالبـزن-الـدان چـزن

-لیسه-لولم-لرگاه-چشمهکال شورقره -کوخ کمر -ش محلهـکف -السرهـک  –  عه چه ـقل

 –ده چناشک  -یکه سور  -  ورچشمه  –  ناعالج-نرسه-مالشی-معرکه محله  -مبارک آباد

صفی آباد   -ده عبداله  

 

 

)ریال( %21و بر مبنای   ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری  

 مسکونی  تجاری اداری

000/54  000/60  000/48  
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:روستایی 21محدوده بلوک   

 

 -  ن کرد ـ حسی  –  جرـپشت خط الق  -ه سوـپرس  –  بلوچ آباد چهل چای   -  ر ـازگی ـ ب  -رـقجـال

ح   -  دشت حلقه خان ـده  اکبـری-  سن  آباد-سازمـان  عباس   -شـرکت صحـرا-سنچـولی 

ویت  ـک-ندـکلوک-قلـعه قافه پایین -قلـعه قافه باال-قـلمی-قـره چـشمه-آباد امـالک

 محمد آباد -محمد زمانخان-گرگیج آباد قلمی-وگل ـگ-محله

 

 

 

 )ریال( %12و بر مبنای   ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کاربری

 مسکونی  تجاری اداری

000/83  000/93  000/74  
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