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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

  

  اداره کل امور مالیاتی استان گیالن
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دفترچھ ارزش 

معامالتی

١٣٩٧سال 

شھرستان تالش



٢

  شهرستان تالش 1397ضوابط اجرایی ارزش معامالتی امالك عملکرد 

  ارزش معامالتی عرصه امالك: قسمت اول

  

ذیل و مطابق با ارزشهاي تعیین شده در هر یک از بلوك ها ایـن مجموعـه   دهاي ارزش معامالتی عرصه امالك با رعایت بن

  .خواهد بود

بر یا بیشتر میباشند ، باالترین ارزش معبر مربوطه مالك عمـل خواهـد بـودف     2در محاسبه ارزش عرصه هایی که داراي  -1

  .مشروط به این که از معبر مذکور راه عبور داشته باشند

واقع در میادینی که بلوك مربوطه براي آن ارزش خاص تعیین نشده اسـت ، برابـر بـاالترین ارزش     ارزش عرصه امالك-2

  .معبري است که از میدان آن منشعب می شود

ارزش امالك واقع در سراها ، پاساژها و کاروانسراهاي منشعب از هر خیابان ، کوچه یا بازار که در بلوکهاي مربوطه براي -3

  .با ارزش همان خیابان ، کوچه یا بازار منظور شود نشده است برابر آن ارزش خاصی تعیین

ارزش امالکی که نیاز به اصالح اسناد مالکیتی دارند تا زمانی که اسناد مالکیت آنها اصـالح نشـده باشـد تـابع مشخصـات       -4

  .مندرج در سند مالکیت می باشد

، رودخانه و سایر روشهاي آبیاري میباشد در هر پالك ثبتی تا  ارزش اراضی زراعی آبی و باغات که به وسیله قنات ، چاه -5

ارزشهاي تعیین شده در بلـوك مربوطـه محاسـبه    % 50مترمربع برابر  000/10و مازاد بر % 75مترمربع ، برابر  000/10مساحت 

  .شود

ــا مســاحت   -6 ــر  000/10ارزش اراضــی دیمــزار در هــر پــالك ثبتــی ت ــع براب ــر % 50مترمرب ــع  000/10و مــازاد ب                                  مترمرب

  .ارزشهاي تعیین شده در بلوك مربوطه محاسبه می شود% 25برابر 

مترمربـع                000/3مترمربع برابر ارزشهاي تعیـین شـده و مـازاد بـر      000/3اراضی بایر در هر پالك ثبتی تا مساحت ارزش  -7

  .لوك مربوطه محاسبه شودارزشهاي تعیین شده در ب% 75برابر 

ارزش معبري است کـه  % 60دارند برابر ر یک مجاور را ارزش عرصه کلیه امالکی که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبو -8

  .می شود راه عبور ملک از آن منشعب



٣

لی شهر از نظر عبور و مـرور  امالکی که بر بزرگراهها و اتوبانها قرار دارند تا زمانی که از معابر مذکور نظیر خیابانهاي داخ -9

استفاده نمی شود و رفت و آمد از خیابانهاي دیگر صورت می پذیرد ، ارزش معبر آنها برابر خیابـان مـورد اسـتفاده محاسـبه     

  .شود
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  یل شده تکم... اعیانی ساختمانها، سالن ها ، کارگاه ها و  ارزش معامالتی: قسمت دوم 

  .ارزش اعیانی امالك براساس نوع ساختمان مطابق جدول ذیل تعیین می گردد-1

ف
دی

ر
  

  94مصوب سال   شرح
  97سال پیشنهاد

  % 20میزان افزایش 

مصوبه شورا

  )ریال(

  547200  547200  456000  )اسکلت ، دیوار ، سقف(ساختمان هاي تمام بتون   1

2    320000  384000  384000  

3    183000  219600  219600  

4    107000  128400  128400  

5    129000  154800  154800  

6    76000  91200  91200  

کـه مبنـاي محاسـبه ارزش    (باالترین ارزش هر مترمربع عرصه معبـر مربوطـه   % 30براي محاسبه ارزش اعیانی امالك : تذکر 

  جدول فوق اضافه گردد ، به قیمت هر مترمربع ساختمان مندرج در) معامالتی ملک قرار گرفته است

درصد به ارزش اعیان که مطابق بنـد فـوق تعیـین      20درصد و امالك اداري و خدماتی  30در امالك تجاري و صنعتی  -2

  .می گردد ، اضافه شود

از طبقه پنجم به باال و مشـروط  ) بدون احتساب زیرزمین و پیلوت(در ساختمان هاي مسکونی و اداري بیش از چهار طبقه  -3

  .به ارزش اعیانی که مطابق بند یک فوق تعیین می گردد ، اضافه شود% 5/1به داشتن آسانسور به ازاي ههر طبقه باالتر 

در موارد کاربري انبار و توقفگاه و همچنین سالن هاي پرورش دام ، طیـور ، آبزیـان و مجتمـع هـاي گلخانـه اي ارزش      -4

  .فوق محاسبه گردد) 1(درصد ارزشهاي مربوط مطابق بند 60اعیان معادل 

فوق تعیین مـی گـردد ، محاسـبه    ) 1(درصد ارزش اعیانی که مطابق بند  50ارزش هر مترمربع پارکینگ و انباري معادل -5

  .شود

در محاسبه ارزش اعیانی امالك ، بالکن، تراس و نورگیرهـاي غیـر مسـقف و همچنـین مشـاعات سـاختمان جـزء اعیـانی         -6

  .محسوب نمی شود

% 2سال نسبن به سال محاسبه ارزش معامالتی  20تا سقف ) با ارائه اسناد و مدارك مثبته(ء هر سال قدمت ساختمان به ازا -7

  .ارزش اعیانی که مطابق بندهاي فوق تعیین می گردد ، کسر شود

  

  



٥

  تکمیل نشده... ارزش معامالتی اعیانی ساختمانها ، سالن ها ، کارگاه ها و : قسمت سوم

و بـا   ختمانها ، سالن ها و کارگاه هاي تکمیل نشده با توجه به وضـعیت آن در هـر یـک از مراحـل سـاخت     ارزش اعیانی سا

ضـمناً در امالکـی کـه داراي دو یـا     . رعایت مقررات قسمت دوم ضوابط اجرایی این مجموعه به شرح ذیل تعیین می گردد

سـه گانـه ذیـل محاسـبه     د آن با یکی از مراحـل  چند طبقه می باشند ، ارزش اعیانی هر طبقه براساس تطبیق وضعیت موجو

  .گردد

     

ف
دی

ر
  

  درصد از کل ارزش اعیانی  سالن ها و کارگاه ها  ساختمان

  30  فونداسیون  اسکلت  1

  60  اسکلت   سفت کاري  2

  85  سقف و دیوار کشی  نازك کاري  3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
خارج از                     

تارااز طرف آس               محدوده شهري 



٦

  : 1بلوك 

  .وع ردیف یک از کوه به دریاخط فرضی عمودي عبور، از محدوده جاده موض: شماالً -1

.خط الراس کوههاي تالش محدود به حدود شمال و جنوب: غرباً -2

.از کوه به دریا 13خط فرضی عمودي عبوري از محور جاده موضوع ردیف : جنوباً -3

.ساحل دریا محدود به حدود شمال و جنوب: شرقاً -4

ف
دی

ر
  

  94مصوب سال   شرح
  97پیشنهاد سال 

  % 20میزان افزایش 

وبه شورامص

  )ریال(

1  
ارزش از ابتداي حوزه استحفاظی تالش تا دفتر مخابراتی ویزنه دو طـرف  

  متري 25جاده آستارا به تالش مترمربعی تا عمق 
21000  25200  25200  

2  
ارزش محدوده بازارچه لمیر از تابلوي صدف کوبی چوبر صـدف  

  متري 25تا آرامستان مترمربعی تا عمق 
21000  25200  25200  

3  
ارزش محـدوده بازارچــه پالسـی از مدرســه بنـت الهــدي تـا آرامســتان     

  متري 25مترمربعی تا عمق 
21000  25200  25200  

4  
ارزش محــدوده بازارچــه نصــرت آبــاد از کارگــاه برنجکــوبی اســماعیل 

  متري 25جمشیدي تا کارگاه برنجکوبی گلزاري تا عمق 
33000  39600  39600  

5  
منزل مرحوم امیر رحمانی تـا نیروگـاه تـا     ارزش محدوده شهر شیرآباد از

  متري 25عمق 
33000  39600  39600  

6  
ارزش محدوده کشلی از اولین پیچ آستارا به تالش تا مدرسه دولتی عمـار  

  متري 25تا عمق 
22000  26400  26400  

7  
ارزش محدوده شهر خطبه سـرا از سـاختمان جنگلبـانی تـا تقـاطع جـاده قـدیم        

  ريمت 25بازارچه تا عمق 
33000  39600  39600  

8  
ارزش محدوده دو طرف منتهی الیه بازارچه قدیم و اصلی خطبه سـرا تـا   

  متري 25عمق 
33000  39600  39600  

  33600  33600  28000  متري 25ارزش از پاسگاه جدید االحداث خطبه سرا تا آرامستان سوست تا عمق   9

  30000  30000  25000  متري 25ارزش از آرامستان سوست تا برنجکوبی نصرتی تا عمق  10

  43200  43200  36000  متري 25تا سه راه داوان تا عمق  CNGارزش از جایگاه   11

  33600  33600  28000  متري 25ارزش از سه راه داوان تا انتهاي روستاي سیاکت تا عمق   12

13  
چلونصر از انبار شرکت تعاونی روستایی تا نانوایی -ارزش بازارچه هاي جوکندان

  متري 25پورعلی تا عمق 
35000  42000  42000  

14  
از نانوایی پورعلی تا ابتداي پمپ بنزین بهـزادي   12ارزش امتداد ردیف 

  متري 25تا عمق 
25000  30000  30000  

15  
ارزش اراضی واقع در منطقه شهرك صنعتی کشلی که منحراً مربوط به محـدوده  

  شهرك میباشد
11000  13200  13200  

  8400  8400  7000  کوچه ها و جاده هاي آسفالت و خاکی روستایی ارزش سایر  16

  14400  14400  12000  متري در محدوده بازارچه ها 100متري تا عمق  25بعداز عمق   17

  4800  4800  4000  ارزش سایر اراضی و بطور کلی اراضی واقع در غیر ردیفهاي فوق  18

19  
یزنه تا محدوده شهر تـالش بـه   ارزش اراضی واقع در محدوده بلوك از انتهاي و

و سایر اراضی کـه فاقـد قیمـت میباشـند و در مسـیر       16الی  1غیر از ردیف هاي 

  جاده اصلی قرار گرفته اند

15000  18000  18000  

*از پمپ بنزین بھزادی تا پل باالی جاده* 



٧

  "محدوده بلوك "

  

  : 5بلوك 

  .تا خط الراس کوه هاي تالشخط فرضی عبوري در راستاي پمپ بنزین بهزادي : شماالً -1

.خط الراس کوه هاي تالش: غرباً -2

.امتداد رودخانه کرگانرود تا خط الراس کوه هاي تالش: جنوباً -3

.از ابتداي پمپ بنزین بهزادي تا پل بزرگ: شرقاً -4

ف
دی

ر
  

  94مصوب سال   شرح
  97سال پیشنهاد

  % 20میزان افزایش 

مصوبه شورا

  )ریال(

  88800  88800  74000  )باالي جاده(بهزادي تا میدان آزادي  ارزش از پمپ بنزین  1

2  
و  2و  1قاصدك -اطلسی-خدادوست-ارزش خیابانهاي آالله

  شهید مختاري
28000  33600  33600  

  122400  122400  102000  ارزش از میدان آزادي تا پل بزرگ  3

  40800  40800  34000  ارزش خیابان هجرت منشعب از میدان آزادي  4

  50400  50400  42000  ش خیابانهاي وحدت و مالصدراارز  5

  34800  34800  29000  3و  2و  1ارزش خیابانهاي دانش و رازقی   6

7  
تـا موتورخانـه   ) سه راه ییالق(ارزش خیابان شهید مهرقربانی 

  منبع آب
60000  72000  72000  

  32400  32400  27000  ارزش از موتورخانه منبع آب تا تپه نورالشهداء  8

9  
ارزش کوچه ها و خیابانهاي فرعی داخل بلـوك کـه بـه خیابـان     

  متر و باالتر 8اصلی منتهی می گردند با عرض حداقل 
32000  38400  38400  

  19200  19200  16000  متر 8ارزش سایر کوچه هاي داخل بلوك با عرض کمتر از   10

11  
ارزش سایر کوچه ها و جاده هاي آسفالت و خاکی روستایی 

  خل بلوكواقع در دا
8000  9600  9600  

12  
ارزش سایر اراضـی واقـع در محـدوده بلـوك بـه غیـر ازز       

  11الی  1ردیفهاي 
4100  4920  4920  

  

  

  

  

  

  

  

  »باالي جاده تا خیابان پاسداران « 

  ) *ره(از پل بزرگ تا میدان امام * 



٨

  "محدوده بلوك"

  

  :6بلوك 

  .نتقاطع خیابان پاسدارا از پل بزرگ در امتداد خیابان سردار جنگل تا: شماالً -1

).ره(از ابتداي خیابان پاسداران و امتداد آن تا میدان امام: غرباً-2

).ره(از پل بزرگ میدان امام : شرقاً -3

).سد ساحلی(خیابان سردار جنگل -خیابان پاسدار- )ره(جنوباً از میدان امام -4

  

ف
دی

ر
  

  94مصوب سال   شرح
  97سال پیشنهاد

  % 20میزان افزایش 

ورامصوبه ش

  )ریال(

1  
از پل بـزرگ تـا خیابـان مولـوي     ) ره(ارزش بر خیابان امام 

  ضلع شمالی) مسگران(
243000  291600  291600  

2  
ضـلع  ) مسـکران (از خیابـان مولـوي   ) ره(ارزش خیابان امام 

  )ضلع شمالی(جنوبی تا اول خیابان سعدي
310000  372000  372000  

3  
تـا  ) ضلع جنوبی(عدي از خیابان س) ره(ارزش بر خیابان امام 

  )ضلع شمالی(اول خیابان پاسداران 
270000  324000  324000  

  56400  56400  47000  ارزش خیابان سردار جنگل تا تقاطع پاسداران   4

  84000  84000  70000  تا درمانگاه شفا) سمت شرقی(ارزش خیابان پاسداران   5

6  
تـا  ) هر(از میدان امام ) ضلع شمالی(ارزش خیابان پاسداران 

  درمانگاه شفا
113000  135600  135600  

  69600  69600  58000  ارزش خیابان آیت اله غفاري متر مربعی  7

  135600  135600  113000  ارزش خیابان هفده شهریور تا تقاطع پاسداران  8

  135600  135600  113000  ارزش خیابان سعدي تا تقاطع خیابان پاسداران مترمربعی  9

  135600  135600  113000  ضت متر تا دو راهی مسجد جامع مترمربعیارزش خیابان نه  10

  69600  69600  58000  ارزش خیابان دهخدا و امیرکبیر مترمربعی  11

  108000  108000  90000  مترمربعی) مسگران(ارزش خیابان شهید باهنر  12

  46800  46800  39000  متر عرض 8ارزش کوچه هاي داخل بلوك با حداقل   13

  27600  27600  23000  متر 8سایر کوچه هاي داخل بلوك با عرض کمتر از ارزش   14

  

  

  

  

  

  "محدوده بلوك"

  :7بلوك 



٩

  .خیابان سردار جنگل و پاسداران در امتداد رودخانه کرگانرود تا خط الراس کوه هاي تالش: شماالً -1

.از امتداد خط الراس کوه هاي تالش محدود به شمال و جنوب: غرباً -2

هشت شهریور و شهید مختاري و جاده مریان در همان امتداد تا خط الراس          -قاطع پاسدارانجنوباً از ت-3

.کوه هاي تالش

)سد ساحلی(پاسداران تا خیابان سردار جنگل –ابتداي تقاطع هشت شهریور : شرقاً -4

  

ف
دی

ر
  

  94مصوب سال   شرح
  97سال پیشنهاد

  % 20میزان افزایش 

مصوبه شورا

  )ریال(

  42000  42000  35000  خیابان سردار جنگل از تقاطع پاسداران تا انتها ارزش  1

2  
از سرار جنگل تا تقاطع ) ضلع غربی(ارزش خیابان پاسداران 

  ) درمانگاه شفا(هشت شهریور 
70000  84000  84000  

  69600  69600  58000  شهریور ار تقاطع پاسداران تا شهید نواب صفوي 17ارزش خیابان   3

4  
بان دهخدا و امیرمبیر بعد از تقـاطع پاسـداران تـا    ارزش خیا

  انتهاي آن متصل به سد ساحلی
44000  52800  52800  

  56400  56400  47000  شهریور 17ارزش خیابان فارابی تا خیابان   5

6  
ارزش خیابان انقالب و خیابان شهید نواب صفوي تـا تقـاطع   

  سردار جنگل
47000  56400  56400  

7  
ریور از کلینیک شفا تا تقاطع خیابـان  ارزش خیابان هشت شه

  )ضلع شمالی(مفتح
58000  69600  69600  

8  
ارزش خیابان هشت شهریور از تقاطع خیابان مفتح تا انتهـاي  

  )ضلع شمالی(خیابان
39000  46800  46800  

9  
ارزش خیابــان شــهید مفــتح از تقــاطع هشــت شــهریور تــا تقــاطع 

  پاسداران
58000  69600  69600  

  43200  43200  36000  متر عرض داخل بلوك 8هاي با حداقل  ارزش کوچه  10

  27600  27600  23000  متر 8ارزش کوچه هاي داخل بلوك با عرض کمتر از   11

12  
ارزش سایر کوچه ها و جاده هاي آسفالت و خاکی روستایی 

  خارج از محدوده شهري
8000  9600  9600  

  4800  4800  4000  12الی  1ارزش سایر اراضی به غیر از ردیف هاي   13

  

  

  

  

  

  

  "محدوده بلوك"

  تا مسجد صاحب الزمان) ره(از میدان امام  -باالي جاده



١٠

  :8بلوك 

جاده مریان در همان امتداد تا                     -خیابان هشت شهریور- خیابان پاسداران-)ره(از میدان امام : شماالً -1

  .خط الراس کوه هاي تالش

  .الش محدوده به شمال و جنوبخط الراس کوه هاي ت: غرباً -2

.روبروي مسجد صاحب الزامان در امتداد رودخانه طوالرود تا خط الراس کوه هاي تالش: جنوباً -3

.میدان نماز تا پل مسجد صاحب الزمان-)ع(میدان امام علی- )ره(از میدان امام: شرقاً -4

  

ف
دی

ر
  

  94مصوب سال   شرح
  97سال پیشنهاد

  % 20میزان افزایش 

امصوبه شور

  )ریال(

  310800  310800  259000  )ع(تا میدان امام علی) ره(از میدان امام) ره(امام خمینی نارزش برخیابا  1

  135600  135600  113000  تا درمانگاه شفا) ره(ارزش خیابان پاسداران از میدان امام   2

  69600  69600  58000  شهریور از درمانگاه شفا تا تقاطع مفتح 8ارزش خیابان   3

4  
شهریور از روبـروي سـاختمان دکتـر کرمـی تـا انتهـاي        8یابانارزش خ

  ختاريیابان شهید مخ
48000  57600  57600  

  56400  56400  47000  متري صلصال 16ارزش خیابان   5

  68400  68400  57000  )جنب پمپ بنزین(راحتی–ارزش خیابان شهرداري   6

  219600  219600  183000  میدان نمازتا ) ع(از میدان امام علی ) عج(ارزش بلوار ولیعصر  7

  56400  56400  57000  خیابان حجت-خیابان مفتح-دکتر شریعتی-ارزش کوي صاحب الزمان  8

  80400  80400  67000  تا تقاطع مصطفی خمینی)عج(ارزش خیابان جعفرطیار از بلوار ولیعصر  9

  75600  75600  63000  ارزش خیابان جعفر طیار از مصطفی خمینی تا انتها  10

  74400  74400  62000  ارزش خیابان مصطفی خمینی از میدان نماز تا چهار راه طاهري  11

  744000  744000  62000  ارزش خیابان تیالر از چهار راه طاهري تا میدان شهداي نیروي انتظامی   12

  69600  69600  58000  از چهار راه هنگ تا انتها  12ارزش امتداد ردیف   13

  69600  69600  58000  )قدرتی(یسومارزش خیابان گ  14

  69840  69840  58200  متري دکتر چمران 16ارزش خیابان   15

  49200  49200  41000  و خیابان غدیر 1-4ارزش خیابانهاي کوشش   16

  182400  182400  152000  )سه راه سیدرضی(ارزش بلوار نیایش از میدان نماز تا پل   17

  50400  50400  42000  بان جوانارزش خیابان شهید جان بیگی و خیا  18

  98400  98400  82000  تا مسجد صاحب الزمان) سه راه سیدرضی(ارزش بلوار تالشان از پل  19

  48000  48000  40000  19ارزش خیابانهاي منشعب از ردیف   20

  46800  46800  39000  متر عرض 8ارزش کوچه هاي داخل بلوك با حداقل   21

  27600  27600  23000  متر عرض 8ا کمتر از ارزش کوچه هاي داخل بلوك ب  22

  9600  9600  8000  ارزش سایر کوچه ها و جاده هاي آسفالت و خاکی  23

  4800  4800  4000  ارزش سایر اراضی به غیر از ردیف هاي فوق  24

  : 9بلوك 

  ارزش معامالتی مغازه هاي داخل پاساژ شهر تالش به استثناء مغازه هاي بر اول



١١

ف
دی

ر
  

  94ل مصوب سا  شرح
  97سال پیشنهاد

  % 20میزان افزایش 

مصوبه شورا

  )ریال(

  9600  9600  8000  معصومی) گاراژ(پاساژ  1

  198000  198000  165000  پاساژ صالحی پور  2

  219600  219600  183000  پاساژ بیرامی  3

  219600  219600  183000  پاساژ نجفی  4

  255600  255600  213000  پاساژ عباسقلی زاده  5

  255600  255600  213000  ژ زین العابدینپاسا  6

  219600  219600  183000  پاساژ قهرمانی  7

  255600  255600  213000  پاساژ صالحی   8

  255600  255600  213000  پاساژ مویدي  9

  219600  219600  183000  پاساژ حسین پور  10

  219600  219600  183000  پاساژ اکبري  11

  187200  187200  156000  پاساژ اکبري  12

  187200  187200  156000  پاساژ اسالمی  13

  28800  28800  144000  پاساژ ملکی  14

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  »پایین جاده« 



١٢

  *از ورودي پمپ بنزین بهزادي تا پل بزرگ * 

  "محدوده بلوك"

  

  :10بلوك 

  .خط فرضی عبوري در راستاي پمپ بنزین بهزادي تا ساحل دریا: شماالً -1

  .ي پمپ بنزین بهزادي تا پل بزرگاز روبرو: غرباً -2

.امتداد رودخانه کرگانرود از پل بزرگ تا ساحل دریا: جنوباً -3

.ساحل دریا محدود به شمال و جنوب: شرقاً -4

ف
دی

ر
  

  94مصوب سال   شرح
  97سال پیشنهاد

  % 20میزان افزایش 

مصوبه شورا

  )ریال(

  88800  88800  74000  )پایین جاده(ارزش از پمپ بنزین بهزادي تا میدان آزادي  1

  41600  41600  38000  ارزش خیابان منتهی به شهرك گاز و شهرك گاز  2

  122400  122400  102000  ارزش از میدان آزادي تا پل بزرگ  3

4  
متري از میـدان آزادي تـا پـل     20ارزش طرفین کمربندي 

  ) CNGایستگاه (کمربندي 
54000  64800  64800  

5  
ــان بارانــک  ــا(ارزش خیاب             –) ن جنــب باشــگاه حجــابخیاب

  علم پور-اندیشه-آسیه-میثم-خیابان سرو غربی
39000  46800  46800  

  70800  70800  59000  متري جمهوري اسالمی 20ارزش خیابان سیدنیکی تا تقاطع   6

7  
متــري جمهـوري تــا   20ارزش خیابـان ســیدنیکی از تقـاطع   

  برنجکوبی مجیدي
28000  33600  33600  

  48000  48000  40000  ابان شهید وظیفهارزش خی  8

9  
متر منتهی  8ارزش کوچه هاي داخل بلوك با حداقل عرض 

  به خیابان اصلی
38000  45600  45600  

  19200  19200  16000  متر 8ارزش سایر کوچه هاي داخل بلوك با عرض کمتر از   10

11  
ارزش سایر کوچه ها و جاده هاي آسفالت و خاکی روستایی 

  دوده بلوكواقع در مح
8000  9600  9600  

  19200  19200  16000  ارزش اراضی ساحلی واقع در محدوده بلوك  12

13  
ارزش سایر اراضی داخل بلوك خارج از موضوع ردیفهـاي  

  ساحل دریا 11الی  1
4000  4800  4800  

  

  

  

  

  »پایین جاده« 



١٣

  *متري 20پل تا خیام باالي از * 

  "محدوده بلوك"

  

  :11بلوك 

  .ز پل بزرگ در امتداد رودخانه تا پل کمربنديا: شماالً -1

  .تا نبش خیام) ره(از پل بزرگ در امتداد خیابان امام : غرباً -2

.متري جمهوري اسالمی 20خیام تا -)ره(تقاطع خیابان امام : جنوباً -3

.متري 20-از پل کمربندي تا تقاطع خیام: شرقاً -4

ف
دی

ر
  

  94مصوب سال   شرح
  97سال پیشنهاد

  % 20ایش میزان افز

مصوبه شورا

  )ریال(

1  
ــام    ــان ام ــر خیاب ــا                           ) ره(ارزش ب ــزي ت ــزرگ فل ــل ب از پ

  خیابان شهید افرازي
243000  291600  291600  

2  
متـــري               20ارزش خیابـــان ســـد ســـاحلی تـــا کمربنـــدي 

  جمهوري اسالمی
30000  36000  36000  

3  
ــرازي   ــهید اف ــان ش ــلع(ارزش خیاب ــمالی ض ــاطع                ) ش ــا تق ت

  سد ساحلی
68000  81600  81600  

4  
ــام  ــان ام ــر خیاب ــا                ) ره(ارزش ب ــرازي ت ــان شــهید اف از خیاب

  خیابان خیام
310000  372000  372000  

  91200  91200  76000  )یعقوبی(ارزش کوي بهاران  5

  110400  110400  92000  تا مسجد عباسیه) ضلع شمالی(ارزش خیابان خیام   6

7  
ــف   ــداد ردی ــا   5ارزش امت ــیه ت ــجد عباس ــري             20از مس مت

  جمهوري اسالمی
47000  56400  56400  

  50400  50400  42000  ارزش خیابان کشتارگاه سابق از خیام تا شهید افرازي  8

9  
ــان  ــا                      20ارزش خیاب ــل ت ــالمی از پ ــوري اس ــري جمه مت

  تقاطع خیام
112000  134400  134400  

  34800  34800  29000  متر عرض 8ارزش کوچه هاي داخل بلوك با حداقل   10

  24000  24000  20000  متر داخل بلوك 8ارزش کوچه هاي زیر   11

  

  

  

  

  

  

  *طالقانی-)ره(خیابان خیام تا میدان امام از * 



١٤

  "محدوده بلوك"

  :12بلوك 

  .متري جمهوري اسالمی 20خیام تا - )ره(از تقاطع خیابان امام : شماالً -1

  .نبش خیابان طالقانی-)ره(خیام تا میدان امام -)ره(تقاطع امام از : غرباً -2

.متري جمهوري اسالمی 20خیابان کشاورز تا -خیابان طالقانی-)ره(از میدان امام: جنوباً -3

.کشاورز-متري 20متري تا تقاطع  20- تقاطع خیاماز : شرقاً -4

ف
دی

ر
  

  94مصوب سال   شرح
  97سال نهادپیش

  % 20میزان افزایش 

مصوبه شورا

  )ریال(

1  
تـا  ) ضـلع جنـوبی  (از خیابان خیـام ) ره(ارزش بر خیابان امام

  ابتداي طالقانی)ره(میدان امام
259000  310800  310800  

  110400  110400  92000  تا مسجد عباسیه) ضلع جنوبی(ارزش خیابان خیام  2

3  
متـري   20تـا تقـاطع    از مسجد عباسیه 2ارزش امتداد ردیف 

  جمهوري اسالمی
47000  56400  56400  

  219600  219600  183000  ارزش خیابان خرمشهر از جلوي سینما تا تقاطع شهید بهشتی  4

  135600  135600  113000  از تقاطع شهید بهشتی تا تقاطع طالقانی 4ارزش امتدادردیف   5

  110400  110400  92000  ارزش خیابانهاي بوعلی و شهید مطهري  6

  219600  219600  183000  ارزش خیابان دکتر معین  7

  144000  144000  120000  ارزش خیابان شهید بهشتی از تقاطع خرمشهر تا تقاطع طالقانی  8

  69600  69600  58000  ارزش خیابان بازارچه پشت آموزش و پرورش  9

10  
خیابـان  ) ثبـت اسـناد  (ارزش خیابان مبارزان و کوي بهاران 

  رازي
47000  56400  56400  

11  
ــا    ــانی ت ــاطع طالق ــاورز از تق ــان کش ــري  20ارزش خیاب مت

  جمهوري اسالمی 
70000  84000  84000  

  58800  58800  49000  ارزش خیابان کمال الملک منشعب از خیابان کشاورز  12

13  
تـا  ) ره(از میـدان امـام  ) ضلع شـمالی (ارزش خیابان طالقانی 

  تقاطع شهید بهشتی
120000  144000  144000  

14  
از تقـاطع شـهید بهشـتی تـا تقـاطع       13ارزش امتداد ردیـف  

  خیابان خیام
92000  110400  110400  

15  
از ) ضـلع غربـی  (متري جمهـوري اسـالمی   20ارزش خیابان 

  تقاطع خیام تل تقاطع کشاورز
123000  147600  147600  

  58800  58800  49000  15ارزش خیابانهاي منشعب از ردیف   16

  49200  49200  41000  متر عرض  8ه هاي داخل بلوك با حداقل ارزش کوچ  17

  25200  25200  21000  متر 8ارزش کوچه هاي داخل بلوك با عرض کمتر از   18

  *پایین جاده) ع(تا میدان امام علی ) ره(میدان اماماز * 



١٥

  "محدوده بلوك"

  :13بلوك 

  .متري جمهوري اسالمی 20خیابان -خیابان کشاورز-خیابان طالقانی-)ره(از میدان امام  :شماالً -1

  .دارالقرآن-)ع(علی ا میدان امامت) ره(میدان امام از : غرباً -2

.کشاورز-متري  20متري جمهوري اسالمی تا تقاطع  20خیابان -)ع(از میدان امام علی: جنوباً -3

.دارالقرآن- )ع(متري جمهوري اسالمی تا میدان امام علی  20-از تقاطع کشاورز: شرقاً -4

ف
دی

ر
  

  94مصوب سال   شرح
  97سال پیشنهاد

  % 20میزان افزایش 

مصوبه شورا

  )ریال(

  310800  310800  259000  )ع(تا میدان امام علی ) ره(از میدان امام) ره(ارزش بر خیابان امام   1

  144000  144000  120000  تا تقاطع شهید بهشتی) ضلع جنوبی(ارزش خیابان طالقانی  2

  110400  110400  92000  از تقاطع شهید بهشتی تا تقاطع کشاورز 2ارزش امتداد ریدف   3

4  
از تقـاطع طالقـانی تـا    ) ضلع جنـوبی (ارزش خیابان کشاورز 

  متري جمهوري اسالمی 20تقاطع 
70000  84000  84000  

5  
شهداي محـراب و  -کوچه ارغوان-ارزش خیابانهاي پیروزي

  استقالل-کوچه نور
70000  84000  84000  

6  
متـري جمهـوري    20ان فدائیان از اداره برق تـا  ارزش خیاب

  اسالمی
73000  87600  87600  

  82800  82800  69000  4تا  1ارزش خیابان منشعب از فدائیان اسالمی   7

8  
متري  20ارزش طرفین خیابان شهید بهشتی از دادگستري تا تقاطع 

  جمهوري اسالمی
92000  110400  110400  

9  
ــان   ــدس و خیاب ــان ق ــت 7ارزش خیاب ــر پش ــتگاه  48تی دس

  فرهنگیان
70000  84000  84000  

10  

متري منشعب از خیابان شهید بهشتی بنام هاي  10ارزش خیابانهاي 

         -خیابــان اولیــایی-معلــم-ســلمان فارســی غربــی-ابــوذر غفــاري

  خیابان شیخ فضل اله نوري و خیابان ورزش 

53000  63600  63600  

  57600  57600  48000  ارزش خیابان آیت اله سعیدي  11

12  
متري جمهوري اسالمی از تقاطع کشاورز تا  20ارزش خیابان 

  تقاطع شهید بهشتی
115000  138000  138000  

  62400  62400  52000  ارزش خیابانهاي نظامی گنجوي و خیابان فجر و خیابان وثوق  13

14  
متري جمهـوري اسـالمی از تقـاطع شـهید      20ارزش خیابان 

  )ع(م علیبهشتی تا میدان اما
120000  144000  144000  

  84000  84000  70000  )جنب اداره گاز(خیابان اطباء-ارزش خیابان عطار نیشابوري  15

  49200  49200  41000  متر 8ارزش کوچه هاي داخل بلوك با عرض حداقل   16

  25200  25200  21000  متر 8ارزش کوچه هاي داخل بلوك با عرض کمتر   17

  »پایین جاده « 



١٦

  *متري جاده اصلی 20پل کمربندي تا مسجد الزمان طوالرود پایین از * 

  "محدوده بلوك"
  :14بلوك 

  .متري جمهوري اسالمی در امتداد رودخانه کرگانرود تا ساحل دریا 20از پل کمربندي :شماالً -1

  .میدان نماز تا مسجد صاحب الزمان-)ع(میدان امام علی-از پل کمربندي: غرباً -2

.د صاحب الزمان طوالرود در امتداد رودخانه طوالرود تا ساحل دریااز مسج: جنوباً -3

.ساحل دریا محدود به شمال و جنوب: شرقاً -4

ف
دی

ر
  

  94مصوب سال   شرح
  97سال پیشنهاد

  % 20میزان افزایش 

مصوبه شورا

  )ریال(

  134400  134400  112000  ازپل تا سه راه گنجی محله) ضلع شرقی(متري جمهوري اسالمی 20خارزش   1

  147600  147600  123000  از سه راه گنجی محله تا تقاطع کشاورز 1ارزش امتداد ردیف   2

  76800  76800  64000  ارزش خیابان مدرسه استثنایی تا پل و منطقه سیل زدگان  3

  51600  51600  43000  متري جمهوري اسالمی تا سه راه حیان و میانکوه 20ارزش خ کشاورز از تقاطع   4

  138000  138000  115000  متري جمهوري اسالمی از تقاطع کشاورز تا تقاطع شهید بهشتی 20خ ارزش   5

  50400  50400  42000  ارزش خیابان پروانه تا کارگاه کلوچه پزي ناب تالش  6

  19200  19200  16000  از کارگاه کلوچه ناب تالش تا کارخانه برنجکوبی مرادي 6ارزش امتداد ردیف   7

  46800  46800  39000  شهید رجائی و تربیتارزش خیابان   8

  55200  55200  46000  ارزش خیابان نهضت و خیابان هاي منشعب از آن  9

  55200  55200  46000  ارزش خیابانهاي شوکا و ایثار  10

  57600  57600  48000  ارزش خیابان سلمان فارسی شرقی  11

  55200  55200  46000  رحمانی-اسدي-خرداد-ارزش کوي شالیزار  12

  144000  144000  120000  )ع(متري جمهوري اسالمی از تقاطع شهید بهشتی تا میدان امام علی 20ارزش خ   13

  90000  90000  75000  متري جمهوري اسالمی تا ورودي شهرك فرمانداري 20تیر از تقاطع  7ارزش خ   14

  54000  54000  45000  متري شهرك شبکه بهداشت و فرمانداري و فرهنگیان 8ارزش خ باالتر از   15

  55200  55200  46000  )روبروي فدائیان اسالم(ارزش خیابان نصر   16

  319600  319600  183000  تا میدان نماز) ع(از میدان امام علی) عج(ارزش بلوار ولیعصر  17

  55200  55200  46000  خیابان هادي-خیابان شهید قاسمی-ارزش کوي ایرانی  18

  182400  182400  152000  )پل(ن نماز تا سه راه سیدرضیارزش بلوار نیایش از میدا  19

  69840  69840  58200  و شهید فهمیده تا اولین پل) جاده تکی(ارزش خ شهید نواب صفوي   20

  50400  50400  42000  تا دومین پل تکی تازه آباد 20ارزش امتداد ردیف   21

  48000  48000  40000  ارزش کوي فرهنگیان  22

  50400  50400  42000  تا چهار راه  2یان ارزش کوي فرهنگ  23

  46800  46800  39000  متر 8ارزش کوچه هاي داخل فرهنگیان با عرض حداقل   24

  46800  46800  39000  )خیابان انتفاضه(3ارزش خیابان کوي فرهنگیان   25

  46800  46800  39000  )سه راه سیدرضی(ارزش خیابان معراج و خیابان بعثت   26



١٧

  92400  92400  77000  تا مسجد صاحب الزمان) سه راه سیدرضی(تالشان از پل  ارزش بلوار  27

  13200  13200  11000  )شهرك سپاه(ارزش شهرك مهر رضا قاراهللا   28

  45600  45600  38000  متر 8ارزش کوچه هاي داخل بلوك با عرض حداقل   29

  34800  34800  29000  متر 8ارزش کوچه هاي داخل بلوك با عرض کمتر از   30

  11200  11200  8000  ارزش سایر کوچه ها و جاده هاي آسفالت و خاکی روستایی داخل بلوك  31

  19200  19200  16000  ارزش اراضی ساحلی واقع در محدوده بلوك  32

  4800  4800  4000  واقع در محدوده بلوك 32الی  1سایر اراضی غیر از ردیفهاي   33

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :15بلوك 



١٨

  ارزش معامالتی مغازه هاي داخل پاساژ شهر تالش به استثناء مغازه هاي بر اول

ف
دی

ر
  

  94مصوب سال   شرح
  97سال پیشنهاد

  % 20میزان افزایش 

مصوبه شورا

  )ریال(

  146400  146400  122000  پاساژ پورسیدیان  1

  175200  175200  146000  )عج(پاساژ ولیعصر  2

  175200  175200  146000  پاساژ راستاد  3

  175200  175200  146000  پاساژ علی پناه  4

  234000  234000  195000  پاساژ شیخی  5

  234000  234000  195000  1پاساژ یوسفی   6

  176400  176400  147000  2پاساژ یوسفی   7

  176400  176400  147000  پاساژ نصرتی  8

  248400  248400  207000  پاساژ عزیزي   9

  248400  248400  207000  پاساژ شیرازي  10

  218400  218400  182000  پاساژ امین مظفري  11

  132000  132000  110000  پاساژ آسوبار  12

  81600  81600  68000  پاساژ رستمی  13

  218400  218400  182000  پاساژ پورنصیر  14

  218400  218400  182000  پاساژ معیري  15

  15600  15600  130000  پاساژ عزیزان  16
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  :16بلوك 

  .خط فرضی عمودي عبوري بر محور جاده در راستاي ردیف یک از کوه به دریا :شماالً 

  .خط الراس کوههاي تالش محدود به حدود به حدود شمال و جنوب: غرباً 

.خط فرضی عمودي رودخانه کیشه خخاله از کوه به دریا: جنوباً 

.محدود به شمال و جنوب ساحل دریا: شرقاً 

ف
دی

ر
  

  94مصوب سال   شرح
  97سال پیشنهاد

  % 20میزان افزایش 

مصوبه شورا

  )ریال(

1  
ارزش طرفین جاده اصلی از مسجد صاحب الزمان تا کارگاه 

  )اول کمربندي(صنعتی پورصادقی 
39000  46800  46800  

  22800  22800  19000  متري 100تا عمق  1ارزش خیابانها و کوچه هاي منشعب از ردیف   2

  54000  54000  45000  ارزش طرفین جاده از کارگاه صتعنی پورصادقی تا مکانیکی یزدانی  3

  26400  26400  22000  متري 10تا عمق  2ارزش خیابانها و کوچه هاي منشعب از ردیف   4

5  
ارزش طرفین کمربندي جدید االحداث از کارگـاه صـنعتی   

  متر 25را تا عمق پورصادقی تا اول سه رراه کله س
28000  33600  33600  

6  
ارزش طرفین کمربندي از تقاطع راه روستایی کله سرا تا پل 

  متر 50پیرهرات به عمق 
21000  25200  25200  

7  
ارزش طرفین کمربندي از پـل پیرهـرات تـا پـل رودخانـه      

  متر 50گتگسر به عمق 
26000  31200  31200  

8  
بعـد از صـنایع   (سـمی ارزش طرفین جاده اصلی از کارگاه یا

  )ابتداي کمربندي از طرف رشت(تا رودخانه گتگسر) چوب
54000  64800  64800  

  31200  31200  26000  8ارزش کوچه هاي منشعب از موضوع ردیف   9

  27600  27600  23000  تا رودخانه کیشه خاله 57ارزش طرفین جاده از رودخانه   10

  25200  25200  21000  ابع طبیعیجانبازان و من-شفارود-ارزش شهرکهاي نهضت  11

  19200  19200  16000  ارزش سایر کوچه ها و جاده هاي آسفالته و خاکی روستایی  12

13  
ارزش اراضی ساحلی غیر از ردیفهاي فوق واقـع در سـاحل   

  گیسوم و مشابه
24000  28800  28800  

  25200  25200  21000  در مسیر جاده گتگسر 57ارزش ناحیه صنعتی خاله سراي   14

15  
ارزش کوچه ها و خیابانهاي روستایی گتگسـر خالـه سـرا تـا     

  ساحل
28000  33600  33600  

  4800  4800  4000  ارزش سایر اراضی غیر از ردیفهاي فوق  16

     

خارج از                     

خلف آباد-محدوده شهري تالش به طرف اسالم
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  خلف آباد-محدوده شهري اسالم

  :17بلوك 

  .از میکانیکی یزدانی داخل محدوده ي شهريخط فرضی عبوري عمود بر محور جاده  :شماالً 

  .داخل محدوده ي شهري ، محدود به حدود شمال و جنوب: غرباً

.جاري یاسمی داخل محدوده ي شهريري عمود بر محور جاده از کارگاه تخط فرضی عبو: جنوباً 

.ه ي شهري ، محدود به حدود شمال و جنوبداخل محدود: شرقاً 

ف
دی

ر
  

  94مصوب سال   شرح
  97سال پیشنهاد

  % 20میزان افزایش 

مصوبه شورا

  )ریال(

  64800  64800  54000  )طرفین جاده(رزش از میکانیکی یزدانی تا پاسگاه اسالم   1

  25200  25200  21000  1متري ردیف  100متري تا عمق  25ارزش بع از عمق   2

  97200  97200  81000  طرفین جاده) CNG(ارزش از پاسگاه اسالم تا خیابان شهداء   3

  38400  38400  32000  فشار قويارزش طرفین خیابان اتحاد تا محور   4

  38400  38400  32000  ارزش طرفین خیابان تعاون تا ساختمان تجاري مسکونی محمد کرمی  5

  39600  39600  33000  ارزش طرفین خیابان جمهوري اسالمی تا حمام قدیم  6

  77000  77000  35000  ارزش طرفین خیابان رازي تا مدرسه قدسیه  7

  38400  38400  32000  رز تا ساختمان حسین عزتیارزش طرفین خیابان کشاو  8

  50400  50400  42000  ارزش طرفین خیابان الماس به طرف خرجگیل تا تقاطع کمربندي غیر هم سطح  9

  19200  19200  16000  متري 100تا عمق  9ارزش کوچه هاي منشعب از ردیف   10

  20400  20400  17000  ارزش طرفین خیابان شهداء تا برنجکوبی مروارید  11

12  
تـا  ) CNG(از خیابـان شـهداء  ) ره(ارزش طرفین خیابان امام

  )خلف آباد(خیابان الزهرا
54000  64800  64800  

  97200  97200  81000  از خیابان الزهرا تا کارگاه تجاري یاسمی) ره(ارزش طرفین خیابان امام   13

  38400  38400  32000  ارزش طرفین خیابان الزهرا تا مدرسه دانش  14

  38400  38400  32000  ارزش طرفین خیابان شهید فرزدقی تا اول کوچه سعادتی  15

  39600  39600  33000  متري 8ارزش طرفین خیابان شهید رجائی تا اول کوچه   16

  39600  39600  33000  ارزش طرفین خیابان شهید محمدپور تا منزل نادر یعقوبی  17

  38400  38400  32000  تهاي ساختمان قدیمی حمامتا ان) حمام سابق(ارزش طرفین خیابان وحدت   18

  38400  38400  32000  تا کارگاه دانش رشتی) جنب بانک ملی(ارزش طرفین شهید نیک کار  19

  38400  38400  32000  ارزش طرفین خیابان جالل آل احمد تا تاکسی تلفنی سهراب ملکیان  20

21  
 ارزش طرفین مسیر خیابان آل احمد بعـد از تاکسـی تلفنـی   

  متري  100آقاي سهراب ملکیان تا ساحل تا عمق 
18000  21600  21600  

22  
-ارزش کوچه هاي منشعب از خیابان هاي اصلی ردیفهـاي فـوق  

  خلف آباد داخل محدوده شهري-سه راه خلخال–اسالم 
27000  32400  32400  

  21600  21600  18000  ارزش اراضی ساحلی واقع در محدوده بلوك  23

  18000  18000  15000  چه ها و جاده هاي آسفالت و خاکی روستایی داخل محدودهارزش سایر کو  24

  6000  6000  5000  22الی  1ارزش سایر اراضی واقع در محدوده بلوك غیر ازز ردیفهاي   25
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