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 1041ارزش منطقه ای ) ارزش معامالتی( عرصه و اعیان شهر تالش جهت اجرا در سال 

 امالک عرصه معامالتی ارزش: اول قسمت

 یها بلوک از یک هر در شده تعیین ارزشهای با مطابق و ذیل بندهای رعایت با امالک عرصه معامالتی ارزش

 .بود خواهد مجموعه این

 عمل مالک مربوطه معبر ارزش باالترین باشند، می بیشتر یا بر دو دارای که هایی عرصه ارزش محاسبه در -1

 .بود خواهد

 برابر است، نشده تعیین خاص ارزش آن برای مربوطه بلوکدر  که میادینی در واقع امالک عرصه ارزش -2

 .شود می منشعب میدان آن از که است معبری ارزش باالترین

 بلوکهای در که بازار یا کوچه خیابان، هر از منشعب کاروانسراهای و پاساژها سراها، در واقع امالک ارزش -3

 .می باشد بازار یا کوچه خیابان، همان ارزش با برابر است، نشده تعیین خاصی ارزش آن برای مربوطه

 باشند، نشده اصالح آنها مالکیت اسناد که زمانی تا دارند مالکیتی اسناد اصالح به نیاز که امالکی ارزش -4

 .باشد می مالکیت سند در مندرج مشخصات تابع

 آبیاری های روش سایر و رودخانه چاه، قنات، وسیله بهآبیاری آنها  که باغات و آبی ،زراعی اراضی ارزش -5

 ارزشهای% 51 برابر مترمربع 11111 بر مازاد و% 55 برابر مترمربع، 11111 مساحت تا ثبتی پالک هر در ،باشد می

 .شود محاسبه مربوطه بلوک در شده تعیین

 برابر مترمربع 11111 بر مازاد و% 51 برابر مترمربع 11111 مساحت تا ثبتی پالک هر در دیمزار اراضی ارزش -6

 .شود می محاسبه ربوطهم بلوک در شده تعیین های ارزش% 25

 3111 بر مازاد و شده تعیین ارزشهای برابر مترمربع 3111 مساحت تا ثبتی پالک هر در بایر اراضی ارزش-5

 .شود محاسبه مربوطه بلوک در شده تعیین های ارزش% 55 برابر مترمربع

 ارزش% 61 برابر ندردا را مجاوراز ملک  عبور حق و ندارند مستقلی عبور راه که امالکی کلیه عرصه ارزش -8

 .شود می منشعب آن از ملک عبور راه که است معبری

 جهت شهر داخلی خیابانهای نظیر مذکور معابر از که زمانی تا دارند قرار اتوبانها و بزرگراهها بر که امالکی -9

 خیابان برابر آنها معبر ارزش پذیرد، می صورت دیگر خیابانهای از آمد و رفت و شود نمی استفاده مرور و عبور

 .شود محاسبه استفاده مورد
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 1041ارزش منطقه ای ) ارزش معامالتی( عرصه و اعیان شهر تالش جهت اجرا در سال 

 «محدوده بلوک»

 بزرگ ) باالی جاده( از پمپ بنزین بهزادی تا پل

 :5بلوک 

 .عبوری در راستای پمپ بنزین بهزادی تا خط الراس کوه های تالششماالً: خط فرضی  -1

 .غرباً: خط الراس کوههای تالش -2

 .امتداد رودخانه کرگانرود تا خط الراس کوه های تالشجنوباً:  -3

 .از ابتدای پمپ بنزین بهزادی تا پل بزرگشرقاً:  -4

 

 شرح ردیف
ای ارزش منطقه 

 1044سال 

میزان 

 افزایش

ارزش منطقه ای 

 1041سال 

 )مصوبه شورا(

 171.141 %54 144،001 ارزش از پمپ بنزین بهزادی تا میدان آزادی ) باالی جاده( 1

 51.1،1 %74 14،،،7 و شهید مختاری 1، 1ارزش خیابانهای آالله، خدادوست، اطلسی، قاصدک  1

 111.114 %54 105،011 ارزش از میدان آزادی تا پل بزرگ 7

 77.411 %74 01،044 ارزش خیابان هجرت منشعب از میدان آزادی 0

 44.171 %74 145،،5 ای وحدت و مالصدراهارزش خیابان 5

 57.405 %74 01،701 7و  1، 1ارزش خیابانهای دانش و رازقی  7

 111.1،4 %74 15،577 ارزش خیابانهای شهید مهر قربانی ) سه راه ییالق( تا موتورخانه منبع آب 4

 54.471 %74 71،0،1 ارزش از موتورخانه منبع آب تا تپه نورالشهداء 1

، 
ارزش کوچه ها و خیابانهای فرعی داخل بلوک که به خیابان اصلی منتهی می گردند با عرض 

 باالترمتر و  1حداقل 
05،71، 74% 5،.745 

 757.،1 %74 11،114 متر 1ارزش سایر کوچه های داخل بلوک با عرض کمتر از  14

 10.114 %74 11،045 ارزش سایر کوچه ها و جاده های آسفالت و خاکی روستایی واقع در داخل بلوک 11

 ،،4.5 %74 5،105 11الی  1ارزش سایر اراضی واقع در محدوده بلوک به غیر از ردیف های  11
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 1041ارزش منطقه ای ) ارزش معامالتی( عرصه و اعیان شهر تالش جهت اجرا در سال 

 «محدوده بلوک»

 باالی جاده تا خیابان پاسداران

 از پل بزرگ تا میدان امام خمینی )ره(

 :7بلوک 

 شماالً: از پل بزرگ در امتداد خیابان سردار جنگل تا تقاطع خیابان پاسداران. -1

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

 .از پل بزرگ میدان امام خمینی )ره(: شرقاً -3

 .از میدان امام خمینی )ره(، خیابان پاسداران، خیابان سردار جنگل ) سد ساحلی(: جنوباً -4

 

 شرح ردیف
ای ارزش منطقه 

 1044سال 

میزان 

 افزایش

ارزش منطقه ای 

 1041سال 

 )مصوبه شورا(

 557.711 %54 771،140 خیابان مولوی ) مسگران( ضلع شمالیارزش بر خیابان امام خمینی )ره( از پل بزرگ تا  1

1 
ارزش خیابان امام خمینی )ره( از خیابان مولوی ) مسگران( ضلع جنوبی تا اول خیابان 

 سعدی ) ضلع شمالی(
044،514 44% 4،،.،17 

7 
ضلع جنوبی( تا اول خیابان پاسداران مام خمینی )ره( از خیابان سعدی )ارزش بر خیابان ا

 ) ضلع شمالی(
044،4،4 54% 711.715 

 110.،، %04 41،707 ارزش خیابان سردار جنگل تا تقاطع پاسداران 0

 101.470 %04 147،174 ارزش خیابان پاسداران ) سمت شرقی( تا درمانگاه شفا 5

 154.741 %54 141،570 ارزش خیابان پاسداران ) ضلع شمالی( از میدان امام خمینی )ره( تا درمانگاه شفا 7

 117.171 %04 11،400 ارزش خیابان آیت ا... غفاری 4

 104.101 %04 141،570 ارزش خیابان هفده شهریور تا تقاطع پاسداران  1

 154.741 %54 141،570 ارزش خیابان سعدی تا تقاطع خیابان پاسداران ،

 104.101 %04 141،570 ارزش خیابان نهضت تا دو راهی مسجد جامع  14

 110.054 %74 11،400 ارزش خیابان دهخدا و امیرکبیر  11

 144.747 %74 177،714 خیابان مولوی –ارزش خیابان شهید باهنر )مسگران(  11

 47.717 %74 57،711 متر 1ارزش کوچه های داخل بلوک با عرض حداقل  17

 07.015 %74 77،7،7 متر 1ارزش سایر کوچه های داخل بلوک با عرض کمتر از  10
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 1041ارزش منطقه ای ) ارزش معامالتی( عرصه و اعیان شهر تالش جهت اجرا در سال 

 «محدوده بلوک»

 :4بلوک 

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

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

جاده مریان در همان از تقاطع خیابان پاسداران، خیابان هشت شهریور و خیابان شهید مختاری و : جنوباً -3

 امتداد تا خط الراس کوه های تالش.

 ابتدای تقاطع خیابان هشت شهریور، خیابان پاسداران، تا خیابان سردار جنگل ) سد ساحلی(.: شرقاً -4

 

 شرح ردیف
 ای ارزش منطقه

 1044سال 

میزان 

 افزایش

ارزش منطقه ای 

 1041سال 

 )مصوبه شورا(

 40.711 %04 57،174 تقاطع پاسداران تا انتهاارزش خیابان سردار جنگل از  1

1 
جنگل تا تقاطع خیابان هشت شهریور از خیابان سردار ( غربی سمت)  پاسداران خیابان ارزش

 ) درمانگاه شفا(
147،174 54% 15،.7،4 

 117.171 %04 11،400 شهریور از تقاطع خیابان پاسداران تا خیابان شهید نواب صفوی 14ارزش خیابان  7

 ،7.54، %04 77،4،1 بعد از تقاطع پاسداران تا انتهای آن متصل به سد ساحلی امیرکبیر و دهخدا خیابان ارزش 0

 1.454، %74 41،707 شهریور 14ارزش خیابان فارابی تا خیابان  5

 1.454، %74 41،707 ارزش خیابان انقالب و خیابان شهید نواب صفوی تا تقاطع سردار جنگل 7

 41،.114 %04 117،10 خیابان هشت شهریور از کلینیک شفا تا تقاطع خیابان مفتح )ضلع شمالی(ارزش  4

 47.717 %74 57،711 ح تا انتهای خیابان ) ضلع شمالی(ارزش خیابان هشت شهریور از تقاطع خیابان مفت 1

 41،.114 %04 10،117 ارزش خیابان شهید مفتح از تقاطع خیابان هشت شهریور تا تقاطع خیابان پاسداران ،

 50،.74 %74 51،141 متر 1ارزش کوچه های داخل بلوک با عرض حداقل  14

 07.015 %74 77،7،7 متر 1ارزش کوچه های داخل بلوک با عرض کمتر از  11

 15.141 %74 11،717 ارزش سایر کوچه ها و جاده های آسفالت و خاکی روستایی خارج از محدوده شهری 11

 4.554 %74 5،141 11الی  1سایر اراضی به غیر از ردیف های ارزش  17
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 1041ارزش منطقه ای ) ارزش معامالتی( عرصه و اعیان شهر تالش جهت اجرا در سال 

 «محدوده بلوک»

 از میدان امام خمینی )ره( تا مسجد صاحب الزمان –باالی جاده 

 :1بلوک 

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

 خط الراس کوه های تالش.

 غرباً: خط الراس کوه های تالش محدود به شمال و جنوب. -2

 جنوباً: روبروی مسجد صاحب الزمان در امتداد رودخانه طوالرود تا خط الراس کوه های تالش. -3

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

 شرح ردیف
 ای ارزش منطقه

 1044سال 

میزان 

 افزایش

ارزش منطقه ای 

 1041سال 

 )مصوبه شورا(

 754.757 %74 011،477 ارزش بر خیابان امام خمینی )ره( از میدان امام خمینی )ره( تا میدان امام علی )ع( 1

 4،،.171 %54 771،،14 پاسداران از میدان امام خمینی )ره( تا درمانگاه شفا خیابان ارزش 1

 111.170 %04 1،407، ارزش خیابان هشت شهریور از کلینیک شفا تا تقاطع خیابان مفتح  7

 140.500 %54 7،7،،7 ارزش خیابان هشت شهریور از روبروی ساختمان دکتر کرمی تا انتهای خیابان شهید مختاری 0

 141.777 %54 71،100 متری صلصال 17ارزش خیابان  5

 100.470 %74 ،4،05، ارزش خیابان شهرداری تا جنب پمپ بنزین راحتی 7

 075.771 %54 1،4،011 ارزش بلوار ولیعصر )عج( از میدان امام علی )ع( تا میدان نماز 4

 115.144 %04 11،470 خیابان حجت -خیابان مفتح -دکتر شریعتی -ارزش کوی صاحب الزمان 1

 177.1،1 %04 4،110، ارزش خیابان جعفر طیار از بلوار ولیعصر )عج( تا تقاطع مصطفی خمینی ،

 111.477 %04 1،047، ارزش خیابان جعفر طیار از مصطفی خمینی تا انتها 14

 104.5،1 %54 1،7،0، ارزش خیابان مصطفی خمینی از میدان نماز تا چهار راه طاهری 11

 175.477 %54 4،410، ارزش خیابان تیالر از چهار راه طاهری تا میدان شهدای نیروی انتظامی 11

 41،.114 %04 10،117 از چهار راه هنگ تا انتها 11ارزش امتداد ردیف  17

 011.،14 %74 10،117 ارزش خیابان گیسوم ) قدرتی( 10

 741.،11 %04 1،777، متری دکتر چمران 17ارزش خیابان  15

 4.741، %54 75،474 و خیابان غدیر 0الی  1یابانهای کوشش خارزش  17

 771.457 %54 114،440 ارزش بلوار نیایش از میدان نماز تا پل ) سه راه سید رضی( 14

 15.741 %04 10،،74 انیابان شهید جان بیگی و خیابان جوارزش خ 11

 141.5،7 %54 470،،11 سید رضی( تا مسجد صاحب الزمان و بالعکسارزش بلوار تالشان از پل ) سه راه  ،1

 45.540 %74 51،414 ،1منشعب از ردیف  ارزش خیابانهای 14

 47.717 %74 57،711 متر 1ارزش کوچه های داخل بلوک با عرض حداقل  11

 07.015 %74 77،7،7 متر 1ارزش کوچه های داخل بلوک با عرض کمتر از  11

 15.141 %74 11،717 ارزش سایر کوچه ها و جاده های آسفالت و خاکی  17

 4.554 %74 5،141 ارزش اراضی به غیر از ردیف های فوق 10
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 1041ارزش منطقه ای ) ارزش معامالتی( عرصه و اعیان شهر تالش جهت اجرا در سال 

 :،بلوک 

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

 شرح ردیف
ای ارزش منطقه 

 1044سال 

میزان 

 افزایش

 ارزش منطقه ای

 1041سال 

 )مصوبه شورا(

 411،17 %74 14،574 پاساژ ) گاراژ( معصومی 1

 144،144 %74 44،،144 پاساژ صالحی پور 1

 ،،450،1 %74 174،514 پاساژ بیرامی 7

 ،،450،1 %74 174،514 پاساژ نجفی 0

 541،775 %74 111،174 پاساژ عباسقلی زاده 5

 541،775 %74 111،174 پاساژ زین العابدین 7

 ،،450،1 %74 174،514 پاساژ قهرمانی 4

 111،711 %74 04،،1،7 پاساژ صالحی 1

 111،711 %74 04،،1،7 پاساژ مویدی ،

 ،،450،1 %74 174،514 پاساژ حسین پور 14

 ،،450،1 %74 174،514 پاساژ اکبری 11

 511،155 %74 1،7،574 پاساژ اکبری 11

 ،170،14 %74 115،114 پاساژ اسالمی 17

 110،01 %74 71،714 پاساژ ملکی 10
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 1041ارزش منطقه ای ) ارزش معامالتی( عرصه و اعیان شهر تالش جهت اجرا در سال 

 «محدوده بلوک»

 از ورودی پمپ بنزین بهزادی تا پل بزرگ –جاده  پایین

 :14بلوک 

 خط فرضی عبوری در راستای پمپ بنزین بهزادی تا ساحل دریا.شماالً:  -1

 از روبروی پمپ بنزین بهزادی تا پل بزرگ.غرباً:  -2

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

 .ساحل دریا محدود به شمال و جنوبشرقاً:  -4

 

 شرح ردیف
 ای ارزش منطقه

 1044سال 

میزان 

 افزایش

ارزش منطقه ای 

 1041سال 

 )مصوبه شورا(

 155.144 %05 144،001 ارزش از پمپ بنزین بهزادی تا میدان آزادی ) پایین جاده( 1

 71.011 %74 51،710 شهرک گاز و شهرک گازارزش خیابان منتهی به  1

 171.150 %54 150،177 ارزش از میدان آزادی تا پل بزرگ 7

 15،577 54% 111.740 ( CNGمتری از میدان آزادی تا پل کمربندی ) ایستگاه  14ارزش طرفین کمربندی  0

5 
 -آسیه -میثم -خیابان سرو غربی -خیابان جنب باشگاه حجاب(خیابان بارانک )ارزش 

 نژادعلم  -اندیشه
5،،141 74% 47.،77 

 174.171 %04 7،057، متری جمهوری اسالمی 14ارزش خیابان سید نیکی تا تقاطع  7

 71.4،7 %04 00،751 متری جمهوری تا برنجکوبی مجیدی 14ارزش خیابان سید نیکی از تقاطع  4

 77،.41 %74 74،414 خیابان شهید وظیفهارزش  1

 ،1،.40 %74 54،710 متر منتهی به خیابان اصلی 1ارزش کوچه های داخل بلوک با حداقل عرض  ،

 71.540 %74 10،111 متر 1ارزش سایر کوچه های داخل بلوک با عرض کمتر از  14

 15.414 %74 11،100 محدوده بلوکارزش سایر کوچه ها و جاده های آسفالت و خاکی روستایی واقع در  11

 71.540 %74 10،111 ارزش اراضی ساحلی واقع در محدوده بلوک 11

 4.1،0 %74 7،441 ساحل دریا 11الی  1ارزش سایر اراضی داخل بلوک خارج از موضوع ردیف های  17
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 1041ارزش منطقه ای ) ارزش معامالتی( عرصه و اعیان شهر تالش جهت اجرا در سال 

 «محدوده بلوک»

 تا خیابان باالی بیست متری  از پل –جاده  پایین

 :11بلوک 

 از پل بزرگ در امتداد رودخانه تا پل کمربندی.شماالً:  -5

 خیام.خیابان از پل بزرگ در امتداد خیابان امام خمینی )ره( تا نبش غرباً:  -6

 .متری جمهوری اسالمی 21خیابان تا تقاطع خیابان امام خمینی )ره( جنوباً:  -5

 .وری اسالمیمتری جمه 21خیابان   –از پل کمربندی تا تقاطع خیابان خیام شرقاً:  -8

 

 شرح ردیف
 ای ارزش منطقه

 1044سال 

میزان 

 افزایش

ارزش منطقه ای 

 1041سال 

 )مصوبه شورا(

 747.711 %54 041،041 ( از پل بزرگ فلزی تا خیابان شهید افرازیرهارزش بر خیابان امام خمینی ) 1

 551.،7 %04 714،،0 متری جمهوری اسالمی 14ارزش خیابان سد ساحلی تا کمربندی  1

 154.751 %04 111،741 ارزش خیابان شهید افرازی ) ضلع شمالی( تا تقاطع سد ساحلی 7

 141.411 %44 517،774 ارزش بر خیابان امام خمینی )ره( از خیابان شهید افرازی تا خیابان خیام 0

 147.1،1 %04 115،157 ارزش کوی بهاران ) یعقوبی( 5

 117.1،7 %04 151،751 شمالی( تا مسجد عباسیهارزش خیابان خیام ) ضلع  7

 75،.141 %04 44،171 متری جمهوری اسالمی 14 خیابان از مسجد عباسیه تا 5ارزش امتداد ردیف  4

 4.011، %74 551،،7 خیابان شهید افرازی تاارزش خیابان کشتارگاه سابق  1

 144.،11 %54 1،7،144 خیابان خیاممتری جمهوری اسالمی از پل تا تقاطع  14ارزش خیابان  ،

 71.071 %74 01،410 متر 1ارزش کوچه های داخل بلوک با عرض حداقل  14

 07.457 %74 77،114 متر 1ارزش کوچه های داخل بلوک با عرض کمتر از  11

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

01 
 

 1041ارزش منطقه ای ) ارزش معامالتی( عرصه و اعیان شهر تالش جهت اجرا در سال 

 «محدوده بلوک»

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

 :11بلوک 

 متری جمهوری اسالمی. 21 خیابان خیام تاخیابان  –از تقاطع خیابان امام خمینی )ره( شماالً:  -1

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

 .متری جمهوری اسالمی 21 خیابان خیابان کشاورز تا -خیابان طالقانی -از میدان امام خمینی )ره(جنوباً:  -3

 کشاورز. –متری  21متری تا تقاطع  21 -از تقاطع خیامشرقاً:  -4

 

 شرح ردیف
 ای ارزش منطقه

 1044سال 

میزان 

 افزایش

ارزش منطقه ای 

 1041سال 

 )مصوبه شورا(

1 
ارزش بر خیابان امام خمینی )ره( از خیابان خیام ) ضلع جنوبی( تا میدان امام خمینی )ره( 

 طالقانی ابتدای
011،،40 44% 41،.174 

 117.1،7 %04 151،751 ارزش خیابان خیام ) ضلع جنوبی( تا مسجد عباسیه 1

 117.401 %54 44،171 متری جمهوری اسالمی 14از مسجد عباسیه تا تقاطع  1ارزش امتداد ردیف  7

 515.111 %44 747،401 ارزش خیابان خرمشهر از جلوی سینما تا تقاطع شهید بهشتی  0

 711.111 %44 114،111 از تقاطع شهید بهشتی تا تقاطع طالقانی 0ارزش امتداد ردیف  5

 1،،.151 %44 151،751 ارزش خیابانهای بوعلی و شهید مطهری 7

 515.111 %44 747،401 ارزش خیابان دکتر معین 4

 47،.775 %44 115،114 ارزش خیابان شهید بهشتی از تقاطع خرمشهر تا تقاطع طالقانی 1

 100.441 %54 7،401، ارزش خیابان بازارچه پشت آموزش و پرورش ،

 75،.141 %04 44،171 ارزش خیابان مبارزان و کوی بهاران ) ثبت اسناد( خیابان رازی 14

 111.115 %54 114،454 متری جمهوری اسالمی 14ارزش خیابان کشاورز از تقاطع طالقانی تا  11

 111.417 %54 11،100 کمال الملک منشعب از خیابان کشاورزرزش خیابان ا 11

 44،.751 %44 144،444 ارزش خیابان طالقانی) ضلع شمالی( از میدان امام خمینی )ره( تا تقاطع شهید بهشتی 17

 111.511 %54 151،751 از تقاطع شهید بهشتی تا تقاطع خیابان خیام 17ارزش امتداد ردیف  10

 745.571 %54 147،711 متری جمهوری اسالمی ) ضلع غربی( از تقاطع خیام تا تقاطع کشاورز 14ارزش خیابان  15

 117.741 %04 11،100 15ارزش خیابانهای منشعب از ردیف  17

 11.175 %74 74،1،7 متر 1ارزش کوچه های داخل بلوک با عرض حداقل  14

 ،05.14 %74 70،447 متر 1ارزش کوچه های داخل بلوک با عرض کمتر از  11

 

 

 

 



 
 
 

00 
 

 1041ارزش منطقه ای ) ارزش معامالتی( عرصه و اعیان شهر تالش جهت اجرا در سال 

 

 «محدوده بلوک»

 پایین جاده –از میدان امام خمینی )ره( تا میدان امام علی )ع( 

 :17بلوک 

 .متری جمهوری اسالمی 21خیابان کشاورز تا  -خیابان طالقانی -از میدان امام خمینی )ره(شماالً:  -1

 دارالقران. –از میدان امام خمینی )ره( تا میدان امام علی )ع( غرباً:  -2

 کشاورز. –متری  21متری جمهوری اسالمی تا تقاطع  21خیابان  –از میدان امام علی )ع( جنوباً:  -3

 دارالقرآن. -متری جمهوری اسالمی تا میدان امام علی )ع(  21 -از تقاطع کشاورزشرقاً:  -4

 

 شرح ردیف
ای ارزش منطقه 

 1044سال 

میزان 

 افزایش

ارزش منطقه ای 

 1041سال 

 شورا( )مصوبه

 717.107 %74 40،،011 از میدان امام خمینی )ره( تا میدان امام علی )ع( –ارزش بر خیابان امام خمینی )ره(  1

 774.110 %44 1،1،414 ارزش خیابان طالقانی ) ضلع جنوبی( تا تقاطع شهید بهشتی 1

 111.511 %54 151،751 جمهوری اسالمیمتری  14ارزش خیابان کشاورز ) ضلع جنوبی( از تقاطع طالقانی تا تقاطع  7

 115.041 %74 14،،115 از تقاطع شهید بهشتی تا تقاطع کشاورز 1ارزش امتداد ردیف  0

 171.111 %04 14،،115 استقالل -شهدای محراب و کوچه نور -کوچه ارغوان -ارزش خیابانهای پیروزی 5

 111.771 %54 114،111 اسالمی متری جمهوری 14ارزش خیابان فدائیان از اداره برق تا  7

 44،.،15 %04 110،170 0الی  1ارزش خیابان منشعب از فدائیان اسالمی  4

 1،،.151 %44 151،751 متری جمهوری اسالمی 14ارزش طرفین خیابان شهید بهشتی از دادگستری تا تقاطع  1

 147.114 %54 14،،115 دستگاه فرهنگیان 01تیر پشت  4ارزش خیابان قدس و خیابان  ،

14 
سلمان  -متری منشعب از خیابان شهید بهشتی به نام های ابوذر غفاری 14ارزش خیابانهای 

 خیابان شیخ فضل اله نوری و خیابان ورزش -خیابان اولیایی -معلم -فارسی غربی
14،471 54% 171.751 

 171.،11 %54 011،،4 ارزش خیابان آیت اله سعیدی 11

 774.171 %44 1،1،745 متری جمهوری اسالمی از تقاطع کشاورز تا تقاطع شهید بهشتی 14ارزش خیابان  11

 107.7،4 %44 17،111 ارزش خیابانهای نظامی گنجوی و خیابان فجر و خیابان وثوق 17

 44،.751 %44 144،444 متری جمهوری اسالمی از تقاطع شهید بهشتی تا میدان امام علی )ع( 14ارزش خیابان  10

 147.114 %54 14،،115 خیابان اطباء ) جنب اداره گاز( -ارزش خیابان عطار نیشابوری 15

 5.450، %04 74،1،7 متر 1ارزش کوچه های داخل بلوک با عرض حداقل  17

 01.717 %04 70،447 متر 1ارزش کوچه های داخل بلوک با عرض کمتر از  14

 

 

 

 



 
 
 

02 
 

 1041ارزش منطقه ای ) ارزش معامالتی( عرصه و اعیان شهر تالش جهت اجرا در سال 

 «محدوده بلوک»

 پایین جاده –متری جاده اصلی  14از پل کمربندی تا مسجد صاحب الزمان طوالرود پایین 

 :10بلوک 
 .متری جمهوری اسالمی در امتداد رودخانه کرگانرود تا ساحل دریا 21از پل کمربندی شماالً:  -1

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

 از مسجد صاحب الزمان طوالرود در امتداد رودخانه طوالرود تا ساحل دریا.جنوباً:  -3

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

 شرح ردیف
 ای  ارزش منطقه

 1044سال 

میزان 

 افزایش

ارزش منطقه ای سال 

1041 

 )مصوبه شورا(

 144.،11 %54 1،7،144 گنجی محلهمتری جمهوری اسالمی ) ضلع شرقی( از پل تا سه راه  14ارزش خیابان  1

 707.144 %44 147،711 از سه راه گنجی محله تا تقاطع کشاورز 1ارزش امتداد ردیف  1

 47،.151 %54 10،،145 ارزش خیابان مدرسه استثنایی تا پل و منطقه سیل زدگان 7

 147.111 %54 41،141 میانکوهاسالمی تا سه راه حیان و  متری جمهوری 14ارزش خیابان کشاورز از تقاطع  0

 774.171 %44 1،1،745 متری جمهوری اسالمی از تقاطع کشاورز تا تقاطع شهید بهشتی 14ارزش خیابان  5

 140.711 %54 551،،7 ارزش خیابان پروانه تا کارگاه کلوچه پزی ناب تالش 7

 74.4،0 %04 17،0،7 مرادی از کارگاه کلوچه ناب تالش تا کارخانه برنجکوبی 7ارزش امتداد ردیف  4

 7.147، %54 70،510 ارزش خیابان شهید رجایی و تربیت 1

 147.707 %04 47،147 ارزش خیابان نهضت و خیابان های منشعب از آن ،

 110.170 %54 47،147 های شوکا و ایثار ناارزش خیاب 14

 171.،11 %54 011،،4 ارزش خیابان سلمان فارسی شرقی 11

 110.170 %54 47،147 رحمانی -اسدی -خرداد -کوی شالیزارارزش  11

 44،.751 %44 144،444 متری جمهوری اسالمی از تقاطع شهید بهشتی تا میدان امام علی )ع( 14ارزش خیابان  17

 117.744 %54 110،144 متری جمهوری اسالمی تا ورودی شهرک فرمانداری 14تیر از تقاطع  4ارزش خیابان  10

 111.414 %54 40،514 متری شهرک شبکه بهداشت و فرمانداری و فرهنگیان 1ارزش خیابان باالتر از  15

 147.707 %04 47،147 متر 1ارزش کوچه های داخل بلوک با عرض حداقل  17

 714.074 %04 001،401 متر 1ارزش کوچه های داخل بلوک با عرض کمتر از  14

 147.707 %04 47،147 خیابان هادی -قاسمیخیابان شهید  -ارزش کوی ایرانی 11

 ،041.47 %74 151،411 ارزش بلوار نیایش از میدان نماز تا سه ره سید رضی ) پل( ،1

 ،100.57 %54 ،7،74، ارزش خیابان شهید نواب صفوی ) جاده تکی( و شهید فهمیده تا اولین پل 14

 4،1.،، %54 77،511 ارزش امتداد ردیف تا دومین پل تکی تازه آباد 11

 1.477، %04 77،104 ارزش کوی فرهنگیان 11

 4.011، %74 551،،7 تا چهار راه 1ارزش کوی فرهنگیان  17

 ،5،.17 %74 70،510 متر 1ارزش کوچه های داخل فرهنگیان با عرض حداقل  10

 ،5،.17 %74 70،510 ) خیابان انتفاضه( 7ارزش خیابان کوی فرهنگیان  15

 11.117 %04 141،،5 خیابان معراج و خیابان بعثت ) سه راه سید رضی( ارزش 17

 1،1.171 %54 114،511 ارزش بلوار تالشان از پل ) سه راه سید رضی( تا مسجد صاحب الزمان 14

 17.744 %04 17،7،1 اراهلل ) شهرک سپاه(ارزش شهرک مهر رضا ث 11

 ،1،.40 %74 54،710 متر 1ارزش کوچه های داخل بلوک با عرض حداقل  ،1

 ،54.11 %74 00،411 متر 1ارزش کوچه های داخل بلوک با عرض کمتر از  74

 11.011 %74 10،171 ارزش سایر کوچه ها و جاده های آسفالت و خاکی روستایی داخل بلوک 71

 71.540 %74 10،111 ارزش اراضی ساحلی واقع در محدوده بلوک 71

 4.1،0 %74 7،441 واقع در محدوده بلوک 71الی  1ردیفهای سایر اراضی غیر از  77



 
 
 

03 
 

 1041ارزش منطقه ای ) ارزش معامالتی( عرصه و اعیان شهر تالش جهت اجرا در سال 

 :15بلوک 

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

 شرح ردیف
ای ارزش منطقه 

 1044سال 
 میزان افزایش

ارزش منطقه ای 

 1041سال 

 )مصوبه شورا(

 710،111 %74 145،714 پاساژ پورسیدیان 1

 711،147 %74 114،104 پاساژ ولیعصر )عج( 1

 711،147 %74 114،104 پاساژ راستاد 7

 711،147 %74 114،104 پاساژ علی پناه 0

 404،775 %74 114،144 پاساژ شیخی 5

 404،775 %74 114،144 1پاساژ یوسفی  7

 110،145 %74 111،714 1پاساژ یوسفی  4

 110،145 %74 111،714 پاساژ نصرتی 1

 540،714 %74 1،1،414 پاساژ عزیزی ،

 540،714 %74 1،1،414 پاساژ شیرازی 14

 440،704 %74 171،414 پاساژ امین مظفری 11

 14،145، %74 151،044 پاساژ آسوبار 11

 1،7،114 %74 14،،4، پاساژ رستمی 17

 440،704 %74 171،414 پاساژ پورنصیر 10

 440،704 %74 171،414 پاساژ معیری 15

 777،10 %74 11،414 پاساژ عزیزان 17
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 1041ارزش منطقه ای ) ارزش معامالتی( عرصه و اعیان شهر تالش جهت اجرا در سال 

 سالن ها، کارگاه ها و ... تکمیل شده  قسمت دوم: ارزش معامالتی اعیانی ساختمانها،

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

 شرح ردیف
ارزش اعیانی 

 1044)ریال( سال 
 میزان افزایش

( ریال) اعیانی ارزش

 1041 سال

 )مصوبه شورا( 

 771،157 %74 757،704 ساختمان های تمام بتون ) اسکلت، دیوار، سقف( 1

 ،،404،5 %74 074،144 بتونی و اسکلت فلزی 1

 547،701 %74 177،514 آجری 7

 147،144 %74 150،514 بلوک سیمانی 0

 740،104 %74 115،414 سوله 5

 141،101 %74 004،،14 سایر 7

که مبنای محاسبه ش هر مترمربع عرصه معبر مربوطه )% باالترین ارز31تذکر: برای محاسبه ارزش اعیانی امالک 

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

به ارزش اعیان که مطابق بند درصد  21درصد و امالک اداری و خدماتی  31در امالک تجاری و صنعتی  -2

 فوق تعیین می گردد، اضافه شود.

در ساختمان های مسکونی و اداری بیش از چهار طبقه ) بدون احتساب زیرزمین و پیلوت( از طبقه  -3

% به ارزش اعیانی که مطابق بند یک فوق 5/1پنجم به باال و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه 

 ه شود.تعیین می گردد، اضاف

در موارد کاربری انبار و توقفگاه و همچنین سالن های پرورش دام، طیور، آبزیان و مجتمع های                 -4

 ( فوق محاسبه گردد.1درصد ارزش های مربوط مطابق بند ) 61ای ارزش اعیان معادل  گلخانه

( فوق تعیین              1بند ) درصد ارزش اعیانی که مطابق 51ارزش هر مترمربع پارکینگ و انباری معادل  -5

 می گردد، محاسبه شود.

در محاسبه ارزش اعیانی امالک، بالکن، تراس و نورگیرهای غیر مسقف و همچنین مشاعات ساختمان  -6

 جزء اعیانی محسوب نمی شود.

سال نسبت به سال  21به ازاء هر سال قدمت ساختمان )با ارائه اسناد و مدارک مثبته( تا سقف  -5

 % ارزش اعیانی که مطابق بندهای فوق تعیین می گردد، کسر شود.2ارزش معامالتی  محاسبه

 

 



 
 
 

05 
 

 1041ارزش منطقه ای ) ارزش معامالتی( عرصه و اعیان شهر تالش جهت اجرا در سال 

 شده نسالن ها، کارگاه ها و ... تکمیل  : ارزش معامالتی اعیانی ساختمانها،سومقسمت 

ساختمانها، سالن ها و کارگاه های تکمیل نشده با توجه به وضعیت آن در هر یک از مراحل ارزش اعیانی 

ا رعایت مقررات قسمت دوم ضوابط اجرایی این مجموعه به شرح ذیل تعیین می گردد. ضمناً در ساخت و ب

امالکی که دارای دو یا چند طبقه می باشند، ارزش اعیانی هر طبقه براساس تطبیق وضعیت موجود آن با 

 یکی از مراحل سه گانه ذیل محاسبه گردد.

 

 ارزش اعیانی درصد از کل سالن ها و کارگاهها ساختمان ردیف

 74 فونداسیون اسکلت 1

 54 اسکلت سفت کاری 1

 14 سقف و دیوارکشی نازک کاری 7
 

 


