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شمال: آبريز كوههاي شمالي
شرق: خيابان ولنجك وخيابان دوم وخيابان يمن(تابناك)

جنوب: بزرگراه چمران
(خيابان اوين به سعادت آباد) ومسيل رودخانه اوين دركه غرب: خيابان كچويي وخيابان دشت بهشت

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

1
(امتداد مقدس اردبيلي) برخيابانهاي ولنجك، دوم وبلوار دانشجو وطرفين خيابان رشيدالدين فضل اهللا

(تابناك) وبرخيابان يمن
698,000

604,000بر بزرگراه چمران2

528,000طرفين خيابانهاي پانزده متري وباالتر3

509,000طرفين خيابانهاي هشت متري وباالتر4

396,000طرفين بقيه كوچه ها5

6
و بر خيابان دشت بهشت(جاده و طرفين خيابان محسن اعرابي و امتداد آن بروطرفين خيابان شهيد كچوئي

( سعادت آباد
349,000

و باالتر7 و خيابان هاي هشت متري و جاده دركه 209,000طرفين خيابان

140,000طرفين بقيه كوچه ها8
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

(تابناك) ومقدس اردبيلي1 698,000برخيابانهاي ولنجك، يمن

604,000بر بزرگراه چمران2

519,000برخيابان شادآور3

و طرفين خيابان ساسان4 527,000بر

472,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر5

424,000طرفين بقيه كوچهها6
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

830,000بر ميدان تجريش(سرپل تجريش)1

907,000برخيابان وليعصر2

(آصف)3 (سعدآباد) واعجازي 763,000طرفين خيابان هاي شهيد فالحي(زعفرانيه)، آيتا� ملكي

(جالل وند)4 و طرفين ارم و ماكوئي پور 648,000بر خيابان پسيان

(ثبت) وجعفر آباد5 631,000طرفين خيابان ملك پور

597,000برخيابان دربند از ميدان دربند تا مسيل رودخانه6

515,000بر بقيه خيابان دربند از ميدان دربند تا حدشمالي7

588,000بر خيابان بغدادي8

515,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر9

468,000طرفين بقيه كوچهها10

�����8 :����
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

1
بروطرفين خيابانهاي مريم، همايون، عرفاني، عباس ميري،

گلزار،استخر،كرمانشاهي
585,000

2( (كوهستان 735,000طرفين خيابان بوكان

472,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر3

377,000طرفين كوچه هاي شش متري وباالتر4

302,000طرفين بقيه كوچه ها5
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و همايون ( (كوهستان شرق: خيابان مريم حدفاصل خيابانهاي لطف اهللا بوكان
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شمال: آبريز كوههاي شمالي
شرق: مسيل رودخانه دارآباد

(دارآباد) وخيابان شهيد دكترباهنر جنوب: خيابان پورابتهاج
(جمشيديه) وامتداد آن خيابان اميدوار( اميرارسالن) غرب: خيابان فيضيه

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

(دارآباد) از تقاطع رودخانه تا خيابان شهيد اكبر صبوري( فتوره چي)1 395,000برخيابان پورابتهاج

(جمال آباد)2 547,000برخيابان دكتر باهنر از خيابان شهيد اكبرصبوري تا خيابان پيروز شفيعي

798,000بربقيه خيابان شهيد دكتر باهنر3

822,000بر ميدان باهنر4

668,000برخيابان اميدوار(اميرارسالن) وفيضيه5

434,000طرفين خيابانهاي بيست متري وباالتر6

7( 545,000بر خيابان پيروز شفيعي ( جمال آباد

349,000طرفين كوچه هاي ده متري وباالتر8

������ :����
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آبريز كوههاي شمالي شمال:
وخيابان نخل تابهاران وخيابان بهاران تابزرگراه ارتش(ازگل) (بلوار فتح) شرق:خيابان وزارت امورخارجه

بزرگراه ارتش(ازگل) جنوب:
ومسيل رودخانه دارآباد تا حد شمالي بزرگراه امام علي(دارآباد) غرب:

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

283,000بر بزرگراه ارتش(ازگل)1

377,000بر بزرگراه امام علي(دارآباد)2

و آبادان3 ، نخل ، وزارت امورخارجه(بلوار فتح) )،كنگان، مژدي(اوشان) 410,000بر خيابانهاي پورابتهاج ( دارآباد

349,000طرفين خيابانهاي سي متري وباالتر4

236,000طرفين خيابانهاي پانزده متري وباالتر5

164,000طرفين كوچه هاي شش متري وباالتر6

105,000طرفين بقيه كوچهها7

�����: :����
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آبريز كوههاي شمالي شمال:

جاده لشگرك وبزرگراه ارتش(ازگل) جنوب:
تا حدشمالي خيابان بهاران وخيابان نخل وخيابان وزارت امورخارجه(بلوار فتح) غرب:

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

و جاده لشگرك1 283,000بر بزرگراه ارتش(ازگل)

و سلمان(سوهانك)2 و خيابانهاي وزارت امور خارجه(فتح)، نخل؛ گلستان، 410,000طرفين بلوار شاهد، بلوار گلها

و دوم قائم3 و اول 368,000بر ميادين بسيج،صاحب الزمان

350,000طرفين خيابان الله4

349,000طرفين خيابانهاي سي متري وباالتر5

236,000طرفين خيابانهاي پانزده متري وباالتر6

164,000طرفين كوچه هاي شش متري وباالتر7

105,000طرفين بقيه كوچهها8

������ :����

امتداد جاده لشگرك(شمالي مسيل رودخانه تهران پارس) شرق:
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

283,000بر بزرگراه ازگل وجاده لشگرك ومسيل تهرانپارس1

255,000طرفين بزرگراه شهيد بابايي2

(دارآباد)3 (ع) 407,000بر بزرگراه امام علي

245,000بر خيابان ازگل وگلچين4

و بلوار نيروي زميني5 306,000بر ميدان ازگل

208,000بر خيابان صدر نژاد6

212,000طرفين خيابانهاي پانزده متري وباالتر7

بلوك: 1-11-9

14



بزرگراه ارتش(ازگل) شمال:
بزرگراه امام علي(دارآباد) شرق:

بزرگراه شهيد بابايي جنوب:
خيابان شهيد حاج حسين لنگري غرب:

هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

350,000بر بزرگراه ارتش(ازگل)1

و شهيد لنگري2 407,000بر بزرگراه امام علي(دارآباد)

547,000بر بزرگراه شهيد بابايي3

481,000طرفين خيابانهاي شانزده متري وباالتر4

306,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر5

263,000طرفين كوچه هاي شش متري وباالتر6

218,000طرفين بقيه كوچهها7

������; :����
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( دارآباد ) خيابان پورابتهاج شمال:
وخيابان ازگل وخيابان شهيد لنگري (دارآباد) (ع) مسيل رودخانه دارآباد وبزرگراه امام علي شرق:

بزرگراه صدر جنوب:
خيابان پاسداران وخيابان نارنجستان يكم وخيابان شهيد سباري(آجودانيه) غرب:

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

1( 396,000برخيابان پورابتهاج ( دارآباد

(ع) ( دارآباد ) وشهيد لنگري2 407,000بر بزرگراه امام علي

3( 350,000بر بزرگراه ارتش ( ازگل

و خيابان پاسداران4 822,000بر ميدان نو بنياد

660,000برخيابانهاي نارنجستان يكم، شهيد سباري وموحد دانش(اقدسيه)5

858,000 بزرگراه صدر6

481,000طرفين خيابانهاي پانزده متري وباالتر7

307,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر8

264,000طرفين كوچه هاي شش متري وباالتر9

ها10 218,000طرفين بقيه كوچه

������� :����
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(دارآباد) خيابان دكتر باهنرو خيابان پورابتهاج شمال:

بزرگراه صدر جنوب:
(كامرانيه) و شهيد بازدار خيابان پاشاظهري غرب:

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

و طرفين خيابان شهيد لواساني1 (دارآباد) 798,000برخيابان دكترباهنر تا خيابان پورابتهاج

(دارآباد) تا تقاطع شهيدسباري(آجودانيه)2 411,000بر خيابان پورابتهاج

و خيابان پاسداران3 و نوبنياد 822,000بر ميدانهاي باهنر

796,000 خيابان ديباجي شمالي4

(اجودانيه) نارنجستان يكم وكامرانيه5 660,000بر بزرگراه صدر وخيابان هاي سباري

6
، قاسمي( گلستان)، باستان وخيابانهاي فرعي (اقدسيه) طرفين خيابانهاي موحد دانش

منشعب از آنها درمحدوده صاحبقرانيه با هر عرض
685,000

735,000طرفين خيابان نارنجستان هفتم7

617,000طرفين خيابانهاي بيست متري وباالتر8

462,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر9

340,000طرفين بقيه كوچهها10

������7 :���� 

شرق: خيابان شهيد مهدي سباري(آجودانيه)وخيابان نارنجستان يكم وخيابان پاسداران تا ميدان نوبنياد وتقاطع بزرگراه صدر
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خيابان دكتر باهنر شمال:
و پاشاظهري (كامرانيه) خيابانهاي شهيد بازدار شرق:

بزرگراه صدر جنوب:
خيابان دكتر شريعتي غرب:

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

1
(دزاشيب)، عمار و بر خيابان دكترباهنر وطرفين خيابانهاي كبيري بر ميدان ياسر

(فرمانيه) وشهيد لواساني
798,000

2( و طرفين ميدان قدس ( شميران 821,000بر

(كامرانيه)و پاشا ظهري3 660,000برخيابانهاي بازدار

604,000بر بزرگراه صدر4

726,000برخيابان دكتر شريعتي5

6
(حكمت) وقيطريه منشعب ، برادران واعظي طرفين خيابانهاي شهيدكريمي(بوعلي)

(بوعلي) ازشريعتي تاشهيدكريمي
504,000

و كاوه7 و طرفين بلوارهاي اندرزگو 735,000بر

656,000طرفين بقيه خيابان قيطريهو خيابانهاي بيست متري وباالتر8

438,000طرفين خيابانهاي پانزده متري وباالتر9

396,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر10

358,000طرفين بقيه كوچهها11

������8 :����
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(شميران) خيابان وليعصر وميدان تجريش وخيابان شهرداري وميدان قدس شمال:
خيابان دكتر شريعتي شرق:

بزرگراه صدر جنوب:
بزرگراه مدرس وخيابان وليعصر غرب:

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

981,000بر خيابان وليعصر1

2( 830,000برخيابان شهرداري وميدان تجريش وميدان قدس(شميران

3
(بوستان)،الهيه، هروي برخيابان شريعتي وطرفين خيابانهاي شهيد شريفي منش

(بازار تجريش) وشهيد غالمحسين ثابتي
726,000

604,000بر بزرگراه صدر4

662,000بر بزرگراه مدرس5

(فرشته)6 914,000طرفين خيابان مرتضي فياضي

(امين الدوله)7 )وآقابزرگي (مقصودبيك 685,000طرفين خيابانهاي شهيد دربندي

858,000خيابان آفريقا8

640,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر9

501,000طرفين بقيه كوچهها10

������9 :����
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

و اصلي محموديه1 821,000بر خيابانهاي سرلشگر فالحي

981,000برخيابان وليعصر2

604,000بر بزرگراه چمران3

698,000بر خيابان هاي مقدس اردبيلي وپسيان4

550,000برخيابانهاي ماكويي پور،بغدادي وشادآور5

519,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر6

472,000طرفين بقيه كوچهها7

������< :����
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

(ادامه بزرگراه يادگارامام)1 (جاده سعادت آباد،اوين به فرحزاد) وشهيد كچوئي 356,000بر بزرگراه يادگار امام

197,000بر جاده فرحزاد از تقاطع سعادت آباد تا كوچه سرآسياب2

148,000برجاده فرحزاد از تقاطع سرآسياب تا تقاطع مسيل رودخانه فرحزاد وطرفين خيابانهاي ده متري وباالتر3

222,000طرفين خيابانهاي شهيد ابراهيم احمدپور ،فراز،ايثاروبلوارپيام4

99,000طرفين بقيه كوچهها5

25,000اراضي واقع در باالي آخرين پل دركه تا انتهاي حدشمالي6

7����� :����
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وخيابان كچوئي ( (اوين به سعادت آباد بزرگراه يادگارامام شمال:
بزرگراه چمران شرق:

(خيابان پونك باختري) خيابان مديريت وبلوار دريا وخيابان خوردين وبلوار دادمان جنوب:
خيابان شهيد محمد مهدي فرحزادي غرب:

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

(اوين به سعادت آباد)1 356,000بر بزرگراه يادگارامام

و طرفين بلوارهاي  24 متري فرهنگو بهزاد2 542,000بر خيابان دشت بهشت

631,000بر بزرگراه هاي چمران ونيايش3

و طرفين خيابانهاي سي متريو باالتر4 ( پونك باختري  ) 493,000بربلوار دادمان

394,000بر بلوار شهيد فرحزادي5

و خيابان پاكنژاد6 627,000بر بلوار دريا

، خوردين وطرفين خيابانهاي چهل متري وباالتر8 ، سرو شرقي وغربي ، مديريت (مكانير) 552,000برخيابانهاي سعادت آباد

444,000طرفين خيابانهاي بيست متري وباالتر9

345,000طرفين خيابانهاي پانزده متري وباالتر10

296,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر11

246,000طرفين بقيه كوچهها12

7����7 :����
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

و رسالت1 631,000بر وطرفين بزرگراه هاي شهيد همت ،شهيد چمران

482,000بر بزرگراه جالل آل احمد وخيابانهاي جوادفاضلو فروزانفر2

415,000بر بزرگراه شيخ فضل اهللا نوري3

548,000برخيابان اصلي كوي نصر(گيشا)4

328,000طرفين خيابانهاي بيست متري وباالتر5

284,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر6

241,000طرفين بقيه كوچهها7

7����9 :����
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

و بهبودي1 482,000بر خيابانهاي ستارخان،آزادي

493,000بر ميدان وخيابان توحيد2

3
(اقبال طرفين خيابانهاي رودكي شمالي، خوش شمالي،نصرت غربي

و دوم وسوم آشتياني)، نيايش، پرچم وخيابانهاي كوثر اول
341,000

280,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر4

207,000طرفين بقيه كوچهها5

7��;�� :����
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

415,000بر بزرگراه شيخ فضل اهللا نوري، محمدعلي جناح ويادگار امام1

و بهبودي2 ، آزادي 482,000بر خيابان هاي ستارخان

3

، سروش(يكم دريان نو)و )، شهيد حبيب اهللا بر خيابانهاي شادمهر،شهيد تيموري ( سهرورد
، بلوار  طرفين خيابانهاي زنجان، بلوار گلها،35 متري معلم، بلوار صالحي، بزرگراه جواد اكبري

عليرضا عزيزي وبلوار عباس اكبري
359,000

448,000بر خيابان سيادت4

317,000طرفين خيابانهاي پانزده متري وباالتر5

253,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر6

211,000طرفين بقيه كوچه ها7

7��;�: :����
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

آب1 389,000برخيابان سازمان

و محمد علي جناح ويادگار امام2 415,000بر بزرگراه شيخ فضل اهللا نوري

453,000طرفين خيابانهاي صادقيه(آرياشهر) وفلكه دوم صادقيه3

503,000طرفين خيابان ستارخان4

و باالتر5 375,000طرفين خيابانهاي بيست متري

275,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر6

206,000طرفين بقيه كوچهها7

7��;�� :����
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

1( پونك باختري و بلوار دادمان(  و درختي و برخيابانهاي فرحزادي و نيايش 394,000بر بزرگراههاي اشرفي اصفهاني ،يادگارامام

337,000طرفين خيابانهاي چهل متري وباالتر2

225,000طرفين خيابانهاي سي متري وباالتر3

158,000طرفين خيابانهاي بيست متري وباالتر4

135,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر5

113,000طرفين بقيه كوچهها6
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

586,000بر بزرگراه چمران ونيايش1

843,000برخيابان وليعصر2

898,000برميدان ونك3

و كردستان4 696,000بر خيابان مالصدرا وطرفين خيابانهاي شيراز، شيخ بهايي

774,000بر ميدان شيخ بهايي5

6( ، سئول، شهيدخدامي وپرديس ( دانشور 550,000طرفين خيابانهاي ونك

536,000بر خيابان ياسمي7

471,000طرفين خيابانهاي بيست متري وباالتر8

441,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر9

393,000طرفين بقيه كوچهها10
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

605,000بر بزرگراه مدرس1

843,000برخيابان وليعصر2

898,000بر ميدان ونك3

613,000بر بزرگراه حقاني وطرفين خيابان گاندي4

759,000طرفين بلوار ميرداماد وبزرگراه آفريقا5

(ظفر)،آرش واسفنديار6 632,000طرفين خيابان هاي شهيد دستگردي

590,000طرفين بلوارهاي صبا، ناهيد وحافظ شيرازي7

526,000طرفين خيابانهاي پانزده متري وباالتر8

463,000طرفين كوچه هاي شش متري وباالتر9

380,000طرفين بقيه كوچهها10
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

586,000بر بزرگراه صدر1

669,000برخيابان دكتر شريعتي2

3( و ميدان مادر ( محسني 793,000برخيابان ميرداماد

605,000بر بزرگراه مدرس4

و نفت5 (ظفر) 632,000طرفين خيابانهاي وحيد دستگردي

522,000طرفين خيابانهاي پانزده متري وباالتر6

416,000طرفين كوچه هاي شش متري وباالتر7

313,000طرفين بقيه كوچه ها8
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

586,000بر بزرگراه صدر1

605,000بر بزرگراه مدرس2

467,000طرفين خيابانهاي پانزده متري وباالتر3

374,000طرفين كوچه هاي شش متري وباالتر4

280,000طرفين بقيه كوچهها5
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

586,000بربزرگراه صدر1

، شهيد كالهدوز وبلواركاوه2 ، قيطريه 641,000برخيابانهاي رحماني

669,000برخيابان دكتر شريعتي3

637,000طرفين خيابانهاي بيست متري وباالتر4

425,000 طرفين خيابانهاي پانزده متري وباالتر5

384,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر6

340,000طرفين بقيه كوچهها7
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

1
بر بزرگراه صدر وطرفين خيابان اختياريه وميدان اختياريه

وديباجي جنوبي
586,000

770,000برخيابان پاسداران2

3
، ، منظريه ، رحماني (دولت) برخيابان هاي شهيد كالهدوز

قيطريه وكامرانيه
641,000

530,000طرفين خيابانهاي بيست متري وباالتر4

393,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر5

293,000طرفين بقيه كوچهها6
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

641,000برخيابان شهيد كالهدوز1

770,000برخيابان پاسداران2

و بلوار شهرزاد(قبا)3 573,000برخيابان احتشاميه

669,000برخيابان دكتر شريعتي4

573,000طرفين خيابانهاي پانزده متري وباالتر5

448,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر6

389,000طرفين بقيه كوچهها7
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

770,000برخيابان پاسداران1

655,000برخيابان وارسته2

3
بر خيابان سليمانيه(احتشاميه) وبلوار قبا ( شهرزاد) وطرفين

15 متري وباالتر خيابانهاي
573,000

528,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر4

458,000طرفين بقيه كوچهها5
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

770,000برخيابان پاسداران1

669,000برخيابان دكتر شريعتي2

619,000بر خيابان ناطق نوري3

4
و ، زمرد طرفين خيابان هاي دشتستان چهارم،بلوار قبا(شهرزاد)

خيابانهاي پانزده متري وباالتر
573,000

480,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر5

418,000طرفين بقيه كوچهها6
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

1
برخيابان مالصدرا وطرفين خيابانهاي شيخ بهايي وشيراز وبزرگراه

كردستان
696,000

898,000بر ميدان ونك2

843,000برخيابان وليعصر3

4
و خيابان شهيد دكتر بر بزرگراههاي همت وچمران

عباس پور(توانير)
586,000

480,000طرفين خيابان برزيل5

449,000طرفين خيابانهاي پانزده متري وباالتر6

403,000طرفين كوچه هاي شش متري وباالتر7

367,000طرفين بقيه كوچهها8
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

و ونك1 550,000بر خيابانهاي سئول

696,000بر خيابان شيخ بهايي2

586,000بر بزرگراه چمران ونيايش3

445,000طرفين خيابانهاي بيست متري وباالتر4

416,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر5

370,000طرفين بقيه كوچهها6
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

291,000بر مسيل تهرانپارس1

2( (جاده تهرانپارس_ لويزان و بر خيابان هنگام 262,000طرفين بزرگراه شهيد بابايي

3( 319,000بر بزرگراه شهيد باقري ( 45 متري تهرانپارس

و بزرگراه شهيد زين الدين4 ، سي وپنج متري استقالل ، بوستان 326,000طرفين بلوارهاي گلستان

218,000طرفين خيابانهاي پانزده متري وباالتر5

152,000طرفين كوچه هاي شش متري وباالتر6

97,000طرفين بقيه كوچهها7
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

87,000طرفين جاده لشگرك1

121,000بر خيابان شهيد امير سرتيپ علي روته ( استخر ) از بزرگراه سرلشگربابايي تا در ورودي باشگاه دارايي2

3( 219,000بر خيابان شهيد امير سرتيپ علي روته ( استخر) از در ورودي باشگاه دارايي تا بزرگراه شهيد زين الدين ( شهيدهمت ياوفادار

و پنج متري تهرانپارس)4 (چهل (وفادار يا همت)و باقري 319,000بر بزرگراه هاي شهيد زين الدين

و مسيل تهرانپارس5 262,000بر وطرفين بزرگراه شهيد بابايي

219,000طرفين خيابانهاي پانزده متري وباالتر6

143,000طرفين كوچه هاي شش متري وباالتر7

121,000طرفين بقيه كوچهها8
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

119,000بر بزرگراه شهيد بابايي1

108,000بر جاده تلو2

194,000برجاده دماوند3

262,000بر خيابان سازمان آب(شهيد نشوه)4

5( (ش. همت و شهيد زين الدين (وفادار) 322,000بر بزرگراههاي شهيد عباسپور

(خيابان استخر سابق)6 191,000بر بلوار پروين

108,000بر بقيه جاده لشگرك وطرفين خيابانهاي بيست متري وباالتر7

72,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر8

60,000طرفين بقيه كوچهها9
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و بلوار عباسپور (همت) بزرگراه شهيد زين الدين شمال:
(خيابان سازمان آب) خيابان شهيد كاظم نشوه شرق:

(جشنواره) جاده دماوند وبلوار ناهيدي جنوب:
بزرگراه شاهد(پروين) غرب:

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

322,000بربزرگراه عباسپور(وفادار)1

(سازمان آب)2 262,000برخيابان شهيد نشوه

256,000برجاده دماوند3

4
و خيابان هاي ش.همت) ) و بزرگراه شهيد زين الدين و رهبر بر ميادين پروين

( و ناهيدي ( جشنواره ، زمرد (پروين) ، شاهد ، شريعتي ، احسان اتحاد
349,000

213,000طرفين خيابان اصلي زهدي(خاك سفيد)وخيابان بيست وپنج متري وباالتر5

170,000طرفين خيابانهاي بيست متري وباالتر6

128,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر7

96,000طرفين بقيه كوچهها8
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شمال: خيابان ناهيدي(جشنواره شرقي)
شرق: خيابان ناهيدي(جشنواره شرقي)

جنوب: خيابان دماوند
غرب: بزرگراه رسالت وبلوار شاهد(پروين)

هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

و دماوند وبلوار شاهد(پروين)1 (جشنواره) 349,000برخيابانهاي ناهيدي

398,000بربزرگراه رسالت2

267,000طرفين خيابانهاي بيست متري وباالتر3

219,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر4

183,000طرفين بقيه كوچهها5
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بلوار سي وپنج متري استقالل شمال:
( 45 متري تهرانپارس ) بزرگراه شهيد باقري شرق:

خيابان فرجام جنوب:
خيابان سراج غرب:

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

326,000بر بلوار سي وپنج متري استقالل1

2

و شهيد زين ( (چهل وپنج متري تهرانپارس بر بزرگراههاي باقري
و طرفين  ، خيابان سراج الدين(همت يا وفادار)، سي متري ارديبهشت

خيابانهاي سي متري وباالتر
319,000

388,000بر خيابان فرجام3

238,000طرفين خيابانهاي بيست متري وباالتر4

175,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر5

130,000طرفين بقيه كوچهها6

9����� :����
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بلوار سي وپنج متري استقالل شمال:
(چهل وپنج متري تهرانپارس) خيابان سراج وخيابان فرجام وبزرگراه شهيد باقري شرق:

بزرگراه رسالت جنوب:
خيابان هنگام غرب:

هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

326,000بر سي وپنج متري استقالل1

2( و بزرگراه شهيد باقري( 45متري تهرانپارس 319,000بر خيابانهاي سراج

388,000برخيابانهاي فرجام وهنگام وخاور(حيدرخاني)3

485,000 بر ميدان الغدير4

582,000بر ميدان رسالت5

419,000بر بزرگراه رسالت6

441,000بر بلوار دالوران7

8( (ش. همت 582,000 بزرگراه شهيد زين الدين

283,000طرفين خيابانهاي بيست متري وباالتر9

188,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر10

126,000طرفين بقيه كوچهها11

9�7�= :����
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

262,000بر بزرگراه شهيد بابايي وخيابان هنگام از بزرگراه بابايي تا چهارراه استقالل1

، نيروي دريايي وامتداد فرجام2 388,000بر وطرفين خيابانهاي هنگام از چهارراه استقالل تا ميدان رسالت

485,000 بر ميدان الغدير3

و بزرگراه رسالت4 و بر ميدان ( (ش. همت 582,000بزرگراه شهيد زين الدين

5( (ع) ( دارآباد 419,000بر بزرگراه امام علي

283,000طرفين خيابانهاي سي متري وباالتر6

252,000طرفين خيابانهاي بيست متري وباالتر7

209,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر8

147,000طرفين كوچه هاي شش متري وباالتر9

96,000طرفين بقيه كوچهها10

9�����; :����
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(ع)(دارآباد) و بزرگراه امام علي مسيل لويزان شرق:
:��/� %��&��� :�	
�

(������!)�9���� ���G %��&��� :���
ارزش معامالتي هر متر مربع شرح وموقعيت محلرديف

446,000برخيابان وميدان مغان وميدان حسين آبادوخيابان جوانشير1

(ع)(دارآباد)2 419,000بربزرگراه امام علي

582,000بر بزرگراه رسالت3

4
)وطرفين (ش. همت و شهيد زين الدين بر بزرگراههاي صياد شيرازي( نياوران)

و افشاري خيابانهاي موسوي(گلستان پنجم)؛ بني هاشم
622,000

(مجيديه)5 437,000طرفين خيابان استاد حسن بنا

416,000طرفين خيابان بيست متري وباالتر6

374,000طرفين خيابان ده متري وباالتر7

291,000طرفين كوچه هاي شش متري وباالتر8

208,000طرفين بقيه كوچهها9

9������ :����

دارآباد) (ع)( خيابان وميدان مغان وخيابان وفامنش وخيابان جوانشير وامتداد آن تا بزرگراه امام علي شمال:
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

(امتداد شهيد كالهدوز)1 446,000بر خيابان مغان

2( (نياوران) وطرفين خيابان موسوي(گلستان پنجم 621,000بر بزرگراه صيادشيرازي

815,000بر خيابان پاسداران3

505,000طرفين خيابان پايدار فر( اميرابراهيمي)4

545,000طرفين خيابانهاي بيست متري وباالتر5

437,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر6

340,000طرفين كوچه هاي شش متري وباالتر7

291,000طرفين بقيه كوچهها8

9�����8 :����
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آبريز كوههاي شمالي شمال:
( مسيل رودخانه حصارك وبزرگراه شهيد باكري(بلوار آسيا شرق:

بزرگراه آيت اهللا كاشاني جنوب:

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

306,000بر آيت اهللا كاشاني1

122,000برخيابان كوهسار(جاده سولقان) از جاده حصارك بطرف شمال بلوكو طرفين خيابانهاي بيست متري وباالتر2

99,000طرفين خيابانها وجاده هاي پانزده متري وباالتر3

73,000طرفين خيابانها وجاده هاي ده متري وباالتر4

49,000طرفين بقيه كوچهها5

245,000برخيابان كوهسار(جاده سولقان) از جاده حصارك بطرف جنوب وطرفين خيابان اصلي شهران وخيابانهاي سي متري وباالتر6

146,000طرفين خيابانهاي بيست متري وباالتر7

122,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر8

99,000طرفين بقيه كوچهها9

(بلوار آسيا)10 و باكري و آبشناسان(ايرانپارس) 306,000بر بزرگراه هاي همت

كن11 75,000اراضي بلوكهاي آپارتماني كوي

<��;�7 :����

ومسيل رودخانه سولقان و جاده سولقان) و خيابان شهران(شهرزيبا)،خيابان شهرك شهدا(فرخي يزدي)،خيابان كوهسار(بلوار ميدان غرب:
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آبريز كوههاي شمالي شمال:
مسيل رودخانه فرحزاد شرق:

و مسيل رودخانه حصارك بزرگراه شهيدباكري(مسيل رودخانه) غرب:
ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

217,000بر بلوار سيمون بوليوار(برجاده شمالي باغ فيض)1

128,000طرفين جاده ها وخيابانهاي بيست متري وباالتر2

99,000طرفين جاده ها وخيابانهاي ده متري وباالتر3

61,000طرفين بقيه كوچهها4

<����8 :����

35 متري وامتداد آن تا بزرگراه شهيد باكري(رودخانه حصارك) وخيابان خيابان آبشار(جاده مراد آباد)و بلوار سيمون بوليوار(جاده حصارك) جنوب:
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وخيابان آبشار(جاده مراد آباد) (جاده حصارك) 35 متري،بلوار سيمون بوليوار خيابان شمال:
(بلوار نورشمالي) بزرگراه آيت اهللا اشرفي اصفهاني، بلوار ميرزابابايي،بزرگراه سرلشگر ستاري شرق:

وبزرگراه آيت اهللا كاشاني خيابان پيامبر،پژوهنده(شاهين جنوبي) جنوب:
(وسك) بزرگراه باكري(بلوار آسيا ومسيل رودخانه حصارك غرب:

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

217,000بر بلوار سيمون بوليوار(جاده شمالي باغ فيض(خيابان جنوب اراضي حصارك شميران))1

2
و طرفين و برخيابان آيت اهللا اشرفي اصفهاني وميدان پونك(امتدادبزرگراه اشرفي اصفهاني)و بر بزرگراه هاي نيايشو رسالت

و سردار جنگل ، سرلشگر ستاري بلوار جنت آباد وبزرگراه آبشناسان( ايرانپارس) وبلوار بعثت(45 متري بعثت شمالي)
394,000

345,000بر خيابان پيامبر3

4( (بلوار آسيا و باكري ، همت 453,000بر بزرگراه هاي آيت اهللا كاشاني

(شاهين شمالي)5 و شهيد پژوهنده 286,000بر وطرفين خيابان شهيد كبيري طامه

304,000طرفين خيابان هاي سي متري وباالتر6

248,000طرفين خيابانهاي بيست متري وباالتر7

179,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر8

124,000طرفين بقيه كوچهها9

<��;.���9 :����
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شمال: خيابان پيامبر
شرق: بزرگراه آيت اهللا اشرفي اصفهاني

جنوب: بزرگراه آيت اهللا كاشاني
غرب: خيابان پژوهنده( شاهين)

هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

345,000بر خيابان پيامبر1

و حكيم( رسالت)2 ، سرلشگر ستاري 394,000بر بزرگراه هاي اشرفي اصفهاني

هللا كاشاني وفلكه دوم صادقيه3 453,000بر بزرگراه آيتا

286,000برخيابان پژوهنده(شاهين)4

301,000طرفين خيابانهاي سي متري وباالتر5

280,000طرفين خيابانهاي بيست متري وباالتر6

215,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر7

130,000طرفين بقيه كوچهها8

<����� :����
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و فلكه دوم صادقيه بزرگراه آيت اهللا كاشاني شمال:
بزرگراه محمدعلي جناح شرق:

(تهران كرج) آزادراه شهيد فهميده جنوب:
بلوار شقايق غرب:

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

453,000بر بزرگراه آيت اهللا كاشاني وفلكه دوم صادقيه1

و بزرگراه ستاري2 415,000بر بزرگراه محمدعلي جناح وبلوار بعثت

375,000بر بلوار شقايق3

394,000طرفين بلوار فردوس4

-كرج)5 (آزاد راه تهران 453,000 آزاد راه شهيد فهميده

344,000طرفين خيابانهاي سي متري وباالتر6

290,000طرفين خيابانهاي بيست متري وباالتر7

215,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر8

130,000طرفين بقيه كوچهها9

<����: :����
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كرج) (تهران- آزادراه شهيد فهميده شمال:
بزرگراه محمدعلي جناح وميدان آزادي شرق:

(جاده مخصوص كرج) جنوب:بزرگراه شهيد لشگري
مسيل رودخانه كن غرب:

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

1( 296,000بر بزرگراه شهيد لشگري ( جاده مخصوص كرج

و محمدعلي جناح2 و بزرگراه هاي ستاري -كرج) (آزاد راه تهران 415,000بر آزادراه شهيد فهميده

173,000طرفين خيابانهاي چهل متري وباالتر3

124,000طرفين خيابانهاي بيست متري وباالتر واراضي شهرك اكباتان4

111,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر واراضي شهرك آپادانا5

99,000طرفين بقيه كوچهها6

<��;.���� :����
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ارزش معامالتي
 حومه بخش ده تهران

�قسمت3شامل
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طرفين جاده اصلي1
طرفين خيابانهاي هشت متري وباالتر2
طرفين راههاي فرعي وكوچه ها وحريم انهار عمومي3
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طرفين جاده اصلي1
طرفين راههاي فرعي وكوچه ها وحريم انهار عمومي2
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طرفين جاده اصلي1
طرفين راههاي فرعي وكوچه ها وحريم انهار عمومي2
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

600,000بر بزرگراه هاي همت وچمران1

745,000بر خيابان وليعصر2

و شيراز جنوبي3 و طرفين خيابانهاي شيخ بهائي 596,000برخيابان دكتر فاطمي

4( 666,000 ميدان فاطمي ( جهاد

559,000بر وطرفين خيابان كارگر از دكتر فاطمي تا شهيد گمنام5

6
و )، بزرگراه كردستان (رسالت ، بزرگراه حكيم ، بلوار شهيد گمنام بر وطرفين بلوار جالل آل احمد

طرفين خيابان كارگراز شهيد گمنام به باال
494,000

568,000طرفين خيابان سيدجمال الدين اسد آبادي7

484,000طرفين خيابانهاي كاج ومدبر8

9
طرفين خيابانهاي مستوفي،ابن سينا،بيستون،چهل ستون، بابا طاهر،جهان آرا، هشت بهشت، پروين اعتصامي

ومعيري
457,000

406,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر10

285,000طرفين بقيه كوچه ها11
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

450,000بر بزرگراه مدرس1

689,000بر خيابان شهيد بهشتي وميدان آرژانتين2

و خيابان وليعصر3 745,000بر بزرگراه همت

4
، ( (پارك ، خالداسالمبولي ، گاندي طرفين خيابان هاي آفريقا

و بيهقي احمد قصير(بخارست)
596,000

و باالتر5 532,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر6 410,000طرفين خيابانهاي ده متري

287,000طرفين بقيه كوچهها7
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

689,000برخيابان شهيد بهشتي1

450,000بر بزرگراه مدرس2

522,000برخيابان شهيد مطهري3

و طرفين خيابان قائم مقام فراهاني4 498,000برخيابان ميرزاي شيرازي

5
و شهيد جواد سرافراز وخيابانهاي بيست طرفين خيابان كوه نور

و باالتر متري
421,000

و باالتر6 325,000طرفين خيابانهاي ده متري

و باالتر7 260,000طرفين كوچه هاي شش متري

228,000طرفين بقيه كوچهها8
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

522,000برخيابان شهيد مطهري، برميدان هفتم تير وبرخيابان كريمخان زند1

395,000بر بزرگراه مدرس2

498,000برخيابان ميرزاي شيرازي وطرفين خيابان قائم مقام فراهاني3

4
، ، شاهين ، مدبر ، غفاري ،فجر( جم) برخيابانهاي خردمند شمالي ،گلريز

و باالتر ، مشاهير وخيابانهاي بيست متري سنائي
419,000

و باالتر5 322,000طرفين خيابانهاي ده متري

225,000طرفين بقيه كوچهها6
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

410,000برخيابان جالل آل احمد1

559,000برخيابان كارگر از تقاطع جالل آل احمد تا دكترفاطمي2

466,000برخيابان كارگر از دكتر فاطمي تا انقالب اسالمي3

596,000بر ميدان انقالب اسالمي4

540,000برخيابان آزادي5

466,000برخيابان توحيد وميدان توحيد6

522,000بر بزرگراه چمران7

8
، ، دكترمحمدقريب ، اسكندري طرفين خيابانهاي جمالزاده

، نصرت وباقرخان فرصت شيرازي
326,000

401,000طرفين بلوار كشاورز وخيابان دكتر فاطمي9

298,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر10

214,000طرفين بقيه كوچهها11
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

596,000برخيابان دكتر فاطمي1

2( 666,000بر ميدان فاطمي ( جهاد

745,000برخيابان وليعصر3

801,000بر ميدان وليعصر4

531,000بر بلوار كشاورز5

466,000برخيابان كارگر6

387,000طرفين خيابانهاي فلسطين،جويبار وزرتشت7

(همايي)8 ، دائمي(قادسي ) وكبگانيان (دهكده) ، عبداهللا زاده 330,000طرفين خيابانهاي حجاب

321,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر9

233,000طرفين بقيه كوچهها10
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

و كريمخان زند1 559,000برخيابان هاي بهشتي

498,000برخيابان ميرزاي شيرازي2

801,000بر ميدان وليعصر3

745,000بر خيابان وليعصر4

522,000طرفين خيابان استاد مطهري5

395,000طرفين خيابانهاي بيست متري وباالتر6

335,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر7

237,000طرفين بقيه كوچهها8
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

و خيابان دكترشريعتي1 541,000بر بزرگراه رسالت

و ميدان تختي2 631,000بر خيابان دكتر بهشتي

468,000بربزرگراه مدرس3

4( (اپادانا)و دلپذير ( مهناز ، خرمشهر 523,000طرفين خيابانهاي سهروردي

5
، ، شهيد عربعلي(نوبخت) ، عشقيار(نيلوفر) طرفين خيابانهاي هويزه

و باالتر شهيد قندي(پاليزي) وخيابانهاي پانزده متري
468,000

و باالتر6 389,000طرفين خيابانهاي ده متري

254,000طرفين بقيه كوچهها7
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

و صياد شيرازي(نياوران) وخيابان دكترشريعتي1 541,000بر بزرگراه هاي رسالت

423,000بر خيابان استاد حسن بنا وآيت اهللا قدوسي2

و باالتر3 341,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر4 265,000طرفين خيابانهاي ده متري

و باالتر5 245,000طرفين خيابانهاي هشت متري

189,000طرفين بقيه كوچهها6
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

423,000برخيابان آيت اهللا قدوسي1

306,000بر خيابان سبالن2

389,000برخيابان دماوند3

و دكترشريعتي4 و خيابانهاي انقالب اسالمي 468,000بر ميدان امام حسين

و ميدان سپاه5 333,000برخيابان سپاه

و بزرگراه شهيد صياد شيرازي6 (ع) 468,000بر بزرگراه امام علي

7
، ، معلم ، پليس ، سرتيپ نامجو(گرگان) برخيابانهاي شهيد اجاره دار، خواجه نصير طوسي

و باالتر مرودشتو خيابانهاي بيست متري
270,000

351,000بر ميدان نامجو(گرگان)8

9( 337,000طرفين خيابان آيت اهللا مدني(نظام آباد

و باالتر10 175,000طرفين خيابانهاي ده متري

98,000طرفين بقيه كوچهها11
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

و خيابان آيت اهللا طالقاني1 515,000بر ميدان

و ميدان سپاه2 و سپاه 333,000برخيابانهاي خواجه نصير طوسي

3
و طرفين خيابانهاي ، دكترمفتح برخيابانهاي انقالب اسالمي

و بهار دكترشريعتي
468,000

360,000طرفين خيابان سميه4

5
و ، خاقاني ( (آمل ، طاهريان طرفين خيابانهاي حقوقي

و باالتر خيابانهاي پانزده متري
304,000

و باالتر6 248,000طرفين خيابانهاي مقدم ( درختي)و ده متري

166,000طرفين بقيه كوچهها7
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

360,000بر خيابان بهار شيراز1

468,000برخيابان شريعتي2

و خيابان آيت اهللا طالقاني3 515,000بر ميدان

432,000برخيابان مفتح از خيابان طالقاني تا خيابان شيمي4

486,000برخيابان مفتح ازخيابان شيمي تا بهار شيراز5

505,000برميدان هفت تير6

378,000طرفين خيابان بهار7

و باالتر8 278,000طرفين خيابانهاي ده متري

194,000طرفين بقيه كوچهها9
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

و دكترمفتح1 ، دكترشريعتي 468,000بروطرفين خيابان هاي شهيد مطهري

360,000برخيابان بهارشيراز2

382,000بربزرگراه مدرس3

423,000طرفين خيابان سهروردي4

و باالتر5 315,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر6 257,000طرفين خيابانهاي ده متري

201,000طرفين بقيه كوچهها7
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

و خيابان شهيد بهشتي1 631,000بر ميدان تختي

2
و طرفين خيابان ، استادمطهري برخيابانهاي دكترشريعتي

سهروردي
468,000

3
و بيست ، ميرعماد و طرفين خيابانهاي پارسا بر بزرگراه مدرس

و باالتر متري
404,000

(سورنا)4 و شهيد حسيني 432,000طرفين خيابانهاي شهيد مفتح

333,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر5

212,000طرفين بقيه كوچهها6
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

306,000برخيابان پليس1

(اجاره دار) وخواجه نصيرطوسي تا ميدان سپاه2 270,000برخيابان خواجه نظام الملك

410,000بر ميدان سپاه3

و خيابان دكترشريعتي4 468,000بر ميدان طالقاني

333,000برخيابان خواجه نصيرالدين طوسي از ميدان سپاه تا شريعتي5

468,000بر بزرگراه صياد شيرازي6

و باالتر7 243,000طرفين خيابانهاي سرباز، شهيد بابا خانلو وخيابانهاي پانزده متري

و باالتر8 180,000طرفين خيابانهاي ده متري

143,000طرفين بقيه كوچهها9
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

و بزرگراه امام علي(ع)1 559,000بر بزرگراه وميدان رسالت

و سبالن شمالي2 349,000بر خيابان آيت اهللا مدني( نظام آباد)

438,000بر خيابان استاد حسن بنا3

(لشگر)4 252,000طرفين خيابان شهيد حيدري ريسه

375,000بر خيابان جانبازان5

و باالتر6 222,000طرفين خيابانهاي پانزده متري

و باالتر7 و خيابانهاي ده متري 210,000طرفين خيابان گلشن دوست(مسيل باختر)

و باالتر8 168,000طرفين خيابانهاي هشت متري

و باالتر9 158,000طرفين كوچه هاي شش متري

126,000طرفين بقيه كوچهها10
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

و سبالن1 (ايگه اي) ، شهيد ثاني ، دماوند ، سمنگان 349,000بر خيابان هاي آيت اهللا مدني(نظام آباد)

429,000برميدان رسالت2

(پدرثاني)3 280,000بروطرفين خيابان شهيد افشاري

335,000طرفين خيابان مهران4

303,000برخيابان جانبازان5

363,000بر ميدان هالل احمر6

303,000برخيابان گلستان7

و باالتر8 270,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر9 181,000طرفين خيابانهاي ده متري

98,000طرفين بقيه كوچهها10
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

429,000برميدان رسالت1

2( 402,000برخيابان رسالت ( سرسبز

و باختر3 ، جاجرود 369,000برخيابانهاي دردشت

(ايگه اي)4 و شهيد ثاني (گلبرگ) ، سمنگان ،جانبازان 349,000برخيابانهاي دماوند

280,000برخيابان افشاري( پدرثاني)5

451,000طرفين خيابان شهيد آيت( سي متري نارمك)6

7( 492,000برميدان نبوت( هفت حوض نارمك

8( 306,000بر بزرگراه شهيد باقري ( 45 متري تهرانپارس

(مهر)،مدائن وپانزده متري وباالتر9 276,000طرفين خيابانهاي رودابي

185,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر10

144,000طرفين بقيه كوچهها11
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

402,000بر بزرگراه رسالت1

349,000بر خيابان دماوند2

369,000بر خيابان دردشت3

(تهرانپارس)4 306,000بر بزرگراه شهيد باقري

335,000بر بلوار پروين5

(تيرانداز)6 393,000طرفين خيابان حجربن عدي

و باالتر7 307,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر8 225,000طرفين خيابانهاي ده متري

185,000طرفين بقيه كوچهها9
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( شمال: بزرگراه شهيد لشگري ( جاده مخصوص كرج
شرق: بزرگراه آيت اهللا سعيدي

(جاده قديم كرج) جنوب: بزرگراه فتح
غرب: مسيل رودخانه كن

هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

و آيت اهللا سعيدي1 171,000بر بزرگراه مخصوص كرج

2( و بزرگراه فتح ( جاده قديم كرج 210,000بر ميدان آزادي

140,000بر بلوار معراج3

و باالتر4 128,000طرفين خيابانهاي سي متري

و باالتر5 99,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر6 78,000طرفين خيابانهاي ده متري

70,000طرفين بقيه كوچهها7
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

و خيابان آزادي1 418,000بر ميدان

274,000برخيابان قزوين وبزرگراه آيت اهللا سعيدي2

278,000بر ميدان شمشيري3

4
، ، بلوار استاد معين ، سي متري جي طرفين خيابانهاي هاشمي

و باالتر ، دكترهوشيار وخيابانهاي پانزده متري ، طوس دامپزشكي
248,000

278,000بر بزرگراه يادگار امام(ع)5

و باالتر6 132,000طرفين خيابانهاي ده متري

112,000طرفين بقيه كوچهها7
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

(جاده قديم كرج)1 210,000 بزرگراه فتح

320,000بر خيابان قزوين2

278,000بر ميدان شمشيري3

188,000بر خيابان آذري از پل ساوه تا خيابان توكلي4

265,000برخيابان آذري از سه راه آذري تا پل ساوه5

210,000بر بقيه خيابان آذري6

و باالتر7 145,000طرفين خيابانهاي توكلي،امين الملك،شمشيري وسي متري

و باالتر8 140,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر9 100,000طرفين خيابانهاي پانزده متري

و باالتر10 90,000طرفين خيابانهاي ده متري

70,000طرفين بقيه كوچهها11
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

410,000 برخيابان آزادي1

و خيابان جمهوري2 و طرفين ميدان 420,000 بر بزرگراه نواب صفوي

و طرفين خيابان دامپزشكي3 277,000 بر خيابان امام خميني

4
و ، كارون ، خوش ، رودكي ، هاشمي و طرفين خيابان هاي جيحون  بر

قصرالدشت
252,000

311,000 برخيابان آذربايجان5

273,000بر بزرگراه يادگار امام6

و باالتر7 و پانزده متري ، ميمنت ، زنجان ، دكتر هوشيار 236,000 طرفين خيابانهاي طوس

و باالتر8 185,000 طرفين خيابانهاي ده متري

181,000 طرفين بقيه كوچه ها9
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

و سي متريجي1 ، جيحون ،كميل 252,000برخيابانهاي هاشمي

و طرفين خيابان مالك اشتر2 277,000برخيابان امام خميني

294,000بر بزرگراه نواب صفوي وخيابان قزوين3

273,000بر ميدان شمشيري4

269,000برخيابانهاي شهيد نعيمي ( هالل احمر)5

6( (شانزده متري اميري 222,000بر وطرفين خيابان سبحاني

273,000بر بزرگراه يادگار امام7

و باالتر8 ، بريانك پانزده متري 194,000طرفين خيابانهاي مرتضوي

129,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر9

110,000طرفين بقيه كوچهها10
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

410,000بر خيابان آزادي1

و دانشگاه جنگ2 269,000برخيابان جمالزاده

336,000برخيابان كارگر3

حر4 و ميدان 382,000بر ميدان پاستور

، پيروز وكاوه5 ، بهزاد ، رستم ، باستان ، اسكندري 243,000طرفين خيابانهاي كمالي

420,000بر بزرگراه نواب صفوي6

410,000بر ميدان جمهوري7

311,000برخيابان آذربايجان از خيابان باستان تا نواب صفوي8

420,000طرفين خيابان جمهوري اسالمي9

10
، آذربايجان شرقي از خيابان باستان تا  طرفين خيابانهاي امام خميني

جمال زاده وخليل آباد
277,000

و باالتر11 243,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر12 185,000طرفين خيابانهاي ده متري

ها13 176,000طرفين بقيه كوچه
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

487,000بر خيابان آزادي1

537,000برميدان انقالب2

و جمهوري اسالمي3 ، وليعصر 480,000برخيابانهاي انقالب اسالمي

269,000برخيابان جمال زاده4

386,000طرفين خيابان كارگر5

294,000طرفين خيابان فلسطين6

7
، دانشگاه فخر ، ابوريحان ( طرفين خيابانهاي برادران مظفر( صبا

و بيست متري  ، لبافي نژاد ، منيرجاويد(ارديبهشت) ، فروردين رازي
و باالتر

235,000

و باالتر8 210,000طرفين خيابانهاي ده متري

159,000طرفين بقيه كوچه ها9

���8�7 :����

98



���'��������������������
�����	
������������������	�

�������������������
��

���������������
	�

����&���������	
�(��� ��
����
��
���
�������������

"�����������	
������������	
����
���������������������

�� �!��"�������#$�����

#�%&������'	�()*��+���,������-�����%�.���/ ���� 01 ��2��3��.����������4� �5��6����

��%&������'	�()����������4� �5�#�����

6�7�89�:�8����4� �5;�;����

������� !�"�

99



������������������������
	
�����	�

������������������
��
���������������
	�

����������#$����%��(���� ����� 	����&���!�""'��#��#$�%

;-	<����������	�
�����

������������	�
�����


��������������������������� !"#	$% 
&��'��	���(���

�
���)*!�����+,"-��.�������������������/��	01�2��������	�

3	#/�

(����

(
���������.�3	#/����)*!�����+,"-�/�	01�2��������	�

3!"$��
�&����

��	4)*� �3�����	���������53��6�7�%�3�$8���������	9�:(���

�	.;����3	)��<��3�$8���������	9�
����

:�6�+,"-�+�=������	9&(����

�����,�����	

100



شمال: خيابان امام خميني
(شاهپور) شرق: خيابان وحدت اسالمي

( و شهيد بشيري ( بوعلي ( (ظفرالدوله جنوب: خيابان شيخ بهايي
غرب: خيابان وليعصر

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

1
و بر ميدان هاي 31 ، وليعصر بر خيابانهاي امام خميني

و منيريه (حسن آباد) شهريور
436,000

306,000برخيابان وحدت اسالمي وطرفين خيابان ابوسعيد2

243,000برخيابانهاي شيخ بهايي، بشيري(بوعلي) وطرفين خيابان ارامنه3

269,000طرفين خيابان فرهنگ4

و باالتر5 188,000طرفين خيابانهاي ده متري

134,000طرفين بقيه كوچهها6
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(ظفرالدوله) وخيابان شيخ بهايي بوعلي) ) خيابان بشيري شمال:
خيابان وحدت اسالمي شرق:

خيابان شوش جنوب:
خيابان وليعصر غرب:

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

243,000برخيابان بشيري ( بوعلي) وشيخ بهايي1

306,000برخيابان وحدت اسالمي2

(مهدي خاني)3 269,000برخيابان شوش وطرفين خيابان عليرضا فروزش

327,000بر ميدان راه آهن4

403,000برخيابان وليعصر5

366,000طرفين خيابان مولوي6

(ياسر)7 188,000طرفين خيابانهاي سليمان خاني ومختاري

و باالتر8 213,000طرفين خيابانهاي ده متري

133,000طرفين بقيه كوچهها9
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

436,000برميدان قزوين1

و مولوي2 و بر خيابان هاي قزوين ،كارگر و رازي 366,000بر ميادين راه آهن

403,000برخيابان وليعصر3

و مدرس4 (قلمستان) ، برادران جواديان (ياسر) 188,000طرفين خيابانهاي شهيد مختاري

و باالتر5 146,000طرفين خيابانهاي ده متري

91,000طرفين بقيه كوچه ها6

���<�: :����

103



��2� @*	 ������ :����
<	� %�� ������ �&��� ������ :���

��5��� ������� ���3���9 ���! ���� ������� :;! ��6!� ������� ���\ g
� ������ :�	
�
�
;G E�
! %��&��� :���

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

277,000برخيابان هالل احمر1

327,000بر ميدان رازي2

و خيابان كارگر3 366,000بر ميدان راه آهن

193,000 برخيابان شوش غربي4

و بهداري5 ( ، ابراهيمي ( عباسي ، زربافيان 134,000طرفين خيابان هاي انبارنفت

294,000بر بزرگراه نواب صفوي6

171,000طرفين خيابان رباط كريم7

و باالتر8 114,000طرفين خيابانهاي ده متري

و باالتر9 85,000طرفين كوچه هاي شش متري

76,000طرفين بقيه كوچهها10
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

1
برو طرفين خيابانهاي كمالي، خرمشهر،مخصوص(خوزستان ) ،مرادي

( (آذرخش (استخر) كميل وشهيد قديمي
243,000

و خيابان كارگر2 366,000بر ميدان رازي

436,000برميدان قزوين3

277,000برخيابان هالل احمر4

294,000بر بزرگراه نواب صفوي5

، راه پيما وغفاري6 ، بريانك ، سينا و طرفين خيابانهاي مرتضوي 223,000بر

7
، حاج محمود ، اردشيربابكان طرفين خيابانهاي ساالر، قوام دفتر، عباسي

و باالتر وخيابانهاي ده متري
159,000

121,000طرفين بقيه كوچهها8
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

و وليعصر از كوچه لقمان تا جمهوري1 480,000برخيابانهاي جمهوري اسالمي

403,000برخيابان وليعصر از امام خميني تا كوچه لقمان2

حر3 و ميدان 436,000برخيابان امام خميني

382,000بر ميدان پاستور4

336,000بر وطرفين خيابان كارگر5

269,000بر خيابان جمالزاده6

294,000طرفين خيابان فلسطين7

، عسجدي ودانشگاه8 ، ارديبهشت ، فروردين ، پاستور، جم 240,000طرفين خيابانهاي آذربايجان

و باالتر9 188,000طرفين خيابانهاي ده متري

168,000طرفين بقيه كوچهها10
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

حر1 و و برميادين قزوين ، ولي عصر 436,000برخيابانهاي امام خميني

491,000بر ميدان منيريه2

366,000برخيابانهاي قزوين وكارگر3

4( 290,000طرفين خيابان هاشم معيري ( منيريه

و باالتر5 211,000طرفين خيابانهاي ده متري

133,000طرفين بقيه كوچهها6
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

1
و برخيابانهاي و استقالل(مخبرالدوله) بر ميادين فردوسي

و فردوسي ، جمهوري اسالمي انقالب اسالمي
471,000

و منوچهري2 و طرفين خيابانهاي الله زارنو 404,000برخيابان سعدي

(كوشك وكپنهاك)3 286,000طرفين خيابان تقوي

268,000طرفين خيابان ارباب جمشيد4

5

، ، مخصوص ، معمار ، ياسمي ، هدايت طرفين كوچه هاي غفاري
و شجاع  ، كلوپ جمشيد ، ليقواني ، مهنا ، چراغ برق حريرفروش

الملك
227,000

177,000طرفين بقيه كوچهها6
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Z428,000برخيابان انقالب اسالمي از سعدي تا خيابان صفي عليشاه

395,000برخيابان انقالب اسالمي از صفي عليشاه تا خيابان سپاه[

h( 305,000برخيابانهاي سپاه وابن سينا(بهارستان

Q428,000برميدان بهارستان وخيابان جمهوري اسالمي

R(مخبرالدوله سابق) 471,000برميدان استقالل

(باغ سپهساالر)` و طرفين خيابان صف 404,000برخيابان سعدي

^
(خانقاه)، صفي عليشاه، نورمحمدي طرفين خيابانهاي حميدرضا مصباح

و دانشسرا (تنكابن)،عاليي
202,000

_
و طرفين خيابانهاي ظهيراالسالم تا ( برخيابان شهيد برادران قائدي ( هدايت

(بيست متري شميران) و روشندالن ( شهيد برادران قائدي ( هدايت
252,000

iو باالتر 227,000طرفين خيابانهاي ده متري

Z[152,000طرفين بقيه كوچه ها
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

Z(فخرآباد) و محسن مشكي 247,000برخيابانهاي شهيد ناطقي پور(خورشيد)

186,000برخيابان شهيد زرين خامه[

h(محمد نخشب) و طرفين خيابان عالمه شريف رضي 247,000برخيابان ايران

Q412,000برخيابان اميركبير

R
(بهارستان) از ميدان بوعلي تا و ابن سينا برخيابانهاي مصطفي خميني

ميدان بهارستان
305,000

280,000طرفين خيابان مجاهدين اسالم`

168,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر^

140,000طرفين بقيه كوچهها_
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

Zو برميدان امام حسين 428,000برخيابان انقالب اسالمي

]( و شهيد مدني( نظام آباد 313,000برخيابان هفدهم شهريور

hو خيابان سپاه 305,000بر ميدان شهداء

Q339,000برخيابان اميركبير

R(خورشيد)و شهيد ناطقي پور و طرفين خيابانهاي ايران 247,000بر

ري` و خيابان 288,000طرفين خيابان هاي مازندران

280,000طرفين خيابان مجاهدين اسالم^

و صفا_ ، دربند 178,000طرفين خيابانهاي زرين نعل

iو وزرين خامه ، عباس آباد 186,000طرفين خيابانهاي احمدي(گوته)

Z[( و زرين فام وخيابان اديب الممالك ( تمدن ( 157,000بروطرفين خيابانهاي شريف واقفي،حريرچيان(عظيم زادگان

ZZو آبشار 137,000طرفين خيابانهاي سقا باشي

Z]و باالتر 153,000طرفين خيابانهاي ده متري

Zh86,000طرفين بقيه كوچهها
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 !�"#$� �%&�	��ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه)ريال��(' 

Zو شريف واقفي (اديب الممالك) 157,000برخيابانهاي تمدن

و قيام[ ، خراسان 268,000بر ميادين شوش

h247,000برخيابان ري از ميدان شوش تا ميدان قيام

Q264,000بر خيابان ري از ميدان قيام تا اول خيابان شريف واقفي

R245,000طرفين خيابان خراسان

و لر زاده` ( ، يزدي ( شهرزاد ( 211,000طرفين خيابانهاي حداد عادل( صفاري

و شوش شرقي^ و برخيابانهاي هفده شهريور 247,000بر بزرگراه شهيد محالتي، بلوار قيام

و باالتر_ 140,000طرفين خيابانهاي ده متري

i87,000طرفين بقيه كوچه ها
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

و طرفين بازارهاي امين السلطان تا دباغها1 313,000بر خيابان مولوي

و شوش2 268,000بر ميادين قيام

375,000بر ميدان محمديه3

ري4 264,000برخيابان

247,000برخيابان شوش5

277,000برخيابان خيام6

و باغ فردوس7 و انبار گندم و امين السلطان 207,000طرفين خيابانهاي صاحب جمع

و باالتر8 139,000طرفين خيابانهاي ده متري

87,000طرفين بقيه كوچهها9
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

و اسفندياري1 (كاركن اساسي) 235,000برخيابان بازارچه معير

و مولوي2 350,000برخيابان خيام

375,000بر ميدان محمديه3

247,000برخيابان شوش4

300,000برخيابان وحدت اسالمي5

(ياسر)6 و مختاري 185,000طرفين خيابانهاي تختي

و باالتر7 214,000طرفين خيابانهاي ده متري

ها8 132,000طرفين بقيه كوچه
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

428,000برخيابان امام خميني1

363,000برخيابان خيام2

(كاركن اساسي)3 235,000برخيابان بازارچه معير

300,000بر خيابان وحدت اسالمي4

428,000برميدان سي ويكم شهريور(حسن آباد)5

407,000طرفين خيابان پانزده خرداد6

280,000طرفين خيابانهاي شهيد دكتر فياض بخشو بهشت7

268,000برخيابان كشاورزي ،خيابان سي تير ،كوچه سلطاني،كوچه جهانگردي،بن بست اطالعات8

و پاساژ هاي منشعب از خيابان امام خميني9 230,000طرفين كوچه ها

153,000طرفين بقيه كوچه ها10
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

471,000بر خيابان جمهوري اسالمي1

400,000برخيابان فردوسي2

445,000برميدان امام خميني3

و برميدان  31 شهريور(حسن آباد)4 428,000برخيابان امام خميني

387,000برخيابان حافظ5

، سخائي وملل متحد6 ( 275,000طرفين خيابانهاي سي تير، كوشك مصري ( فروغي

7
طرفين كوچه هاي بانك ملي، ميرشكار، بهنيا ،ايرج،غالمحسين يارجاني

(پروفسور رولن) وخيابانهاي ده متري وباالتر
226,000

149,000طرفين بقيه كوچهها8
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

1( و ميدان استقالل ( مخبرالدوله سابق 471,000برخيابان جمهوري

420,000برخيابان سعدي2

412,000برخيابان اميركبير3

445,000برميدان امام خميني وكوچه سابق شهرداري4

400,000برخيابان فردوسي5

404,000طرفين خيابان الله زار6

و رفاهي7 ، مهران 371,000طرفين كوچه هاي برلن

8
و پاساژها وكوچه هاي منشعب از الله زارو جمهوري اسالمي طرفين خيابانهاي اكباتان

و سعدي و فردوسي (اسالمبول)
297,000

268,000بركوچه هاي مجمر وبوشهري وگودرزي وعليپور وخندان وشاه چراغي وباربد وهنر9

222,000طرفين بقيه كوچه ها10
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 !�"#$� �%&�	��هر متر مربع عرصه)ريال��('  ارزش معامالتي

(مخبرالدوله سابق)1 471,000بر ميدان استقالل

428,000برخيابان جمهوري وميدان بهارستان2

305,000برخيابان مصطفي خميني3

412,000بر خيابان اميركبير4

395,000برخيابان سعدي5

6
و بر غربي بر شرقي خيابان ملت از اميركبير تا سه راه اكباتان شرقي

خيابان ملت از اميركبير تا كوچه كاوه
330,000

280,000طرفين بقيه خيابان ملت7

313,000طرفين خيابان اكباتان غربي از سعدي تا سه راه ملت8

9
طرفين خيابان اكباتان شرقي حدفاصل ميدان بهارستان تا خيابان ملت

وكوچه ناظم االطباء
272,000

297,000پاساژ هاي منشعب از اكباتان،سعدي ،جمهوري ،اميركبير وملت10

222,000طرفين خيابانهاي ده متري وباالتر11

181,000طرفين بقيه كوچهها12
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

412,000برخيابان اميركبير1

ري2 288,000برخيابان

268,000بر ميدان قيام3

و مصطفي خميني4 313,000برخيابانهاي مولوي

322,000طرفين خيابان پانزده خرداد شرقي5

و باالتر6 230,000طرفين خيابانهاي ده متري

و باالتر7 205,000طرفين كوچه هاي شش متري

169,000طرفين بقيه كوچهها8
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

و بر سبزه ميدان1 445,000برخيابان پانزده خرداد از خيام تا بازار آهنگرها

407,000برخيابان پانزده خرداد از بازار آهنگرها تا خيابان مصطفي خميني2

و مولوي3 313,000برخيابانهاي مصطفي خميني

375,000بر ميدان محمديه4

363,000برخيابان خيام از گلوبندك تا ميدان محمديه5

6
طرفين بازار بزرگ بزازها از خيابان پانزده خرداد تا بازار امين الملكو بازاربزرگ

وكوچك زرگرها
494,000

7

طرفين بازاربزرگ بزازها از بازار امين الملك تا چهارسوق كوچكو بازارهاي
و سراي  و بين الحرمين وسلطاني وكويتيها و مسجد زيد امين الملكو امامزاده زيد

و بازارسراجها مشيرخلوت
445,000

8

طرفين بازارهاي صحافها وخرازيها وماهوت فروشها وبازار كفاشها وچهارسوق
و تيمچه  و بازار خياطها (فرش فروشها تا كوچه الجوردي) بزرگ اميرعباس آباد

و داالنهاي منشعب آن حاجب الدوله
395,000

363,000طرفين بقيه بازارها9

272,000طرفين كوچه هاي هشت متري وباالتر10

ها11 222,000طرفين بقيه كوچه
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

288,000برخيابان صوراسرافيل1

363,000برخيابان ناصرخسرو2

407,000برخيابان پانزده خرداد3

363,000برخيابان خيام4

279,000برخيابان داور وميدان پانزده خرداد5

227,000طرفين كوچه تكيه دولت6

7( 177,000طرفين كوچه سراي سينا ( شرق بانك ملي

ها8 119,000طرفين بقيه كوچه
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

354,000برخيابان امام خميني1

445,000برميدان امام خميني2

412,000برخيابان اميركبير3

و سعدي جنوبي4 330,000برخيابان ناصرخسرو

288,000برخيابان صوراسرافيل5

363,000برخيابان خيام6

305,000طرفين خيابان باب همايون7

ها8 165,000طرفين بقيه كوچه
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلردي

412,000برخيابان اميركبير1

313,000برخيابان شهيد مصطفي خميني2

407,000برخيابان پانزده خرداد ازشهيد مصطفي خميني تا پامنار3

445,000برخيابان پانزده خرداد از پامنار تا ناصرخسرو4

379,000برخيابان ناصرخسرو5

و پامنار6 330,000طرفين خيابان سعدي جنوبي

7
و بازار عودالجان از طرفين بازارچه مروي از ناصرخسرو تا كوچه حيات شاهي

خيابان پانزده خرداد تا كوچه حكيم
272,000

268,000كوچه حق پرست8

و باالتر9 222,000طرفين كوچه هاي شش متري

165,000طرفين بقيه كوچهها10
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شمال: خيابان پيروزي
(دهم فروردين) شرق: خيابان شاه آبادي

جنوب: بزرگراه آيت اهللا محالتي
غرب: خيابان هفدهم شهريور

هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

و خيابان پيروزي1 391,000بر ميدان شهدا

(دهم فروردين)2 224,000برخيابان شاه آبادي

233,000بر بزرگراه شهيد محالتي3

354,000برخيابان هفدهم شهريور4

، نيكنام وميدان بروجردي5 ، ابن سينا 239,000طرفين خيابانهاي شكوفه

6
، كدخدائي ، ناصري ، جابري ، فالح طرفين خيابانهاي دلگشا

و ياس
209,000

و باالتر7 140,000طرفين خيابانهاي ده متري

89,000طرفين بقيه كوچهها8
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بزرگراه آيت اهللا محالتي شمال:
وخيابان شهيد اصغرده حقي(بزرگراه آهنگ) ميثم) وميرهاشمي( (دهم فروردين) خيابانهاي شاه ابادي شرق:

(جاده خراسان) خيابان خاوران جنوب:
خيابان هفده شهريور غرب:

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

233,000بر بزرگراه شهيد محالتي1

(دهم فروردين) وميرهاشمي( ميثم)2 224,000برخيابانهاي شاه ابادي

197,000برخيابان خاوران3

و خيابان هفدهم شهريور4 289,000بر ميدان خراسان

5( و سعيدي ( غياثي ، جهان پناه ( عارف  ) 201,000طرفين خيابانهاي عبدالكريم مخبر

و باالتر6 196,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر7 132,000طرفين خيابانهاي ده متري

88,000طرفين بقيه كوچهها8
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

282,000بر ميدان شوشو خيابان شوش شرقي1

267,000برخيابان هفدهم شهريور از خيابان شوش تا ميدان خراسان2

291,000بر ميدان خراسان3

199,000برخيابان خاوران4

و طرفين خيابان شهرزاد وامتداد 17 شهريور5 235,000بر بزرگراه بعثت

267,000بر خيابان فدائيان اسالم6

188,000طرفين خيابان طيب ( بي سيم نجف آباد)7

و ذوالفقاري8 154,000طرفين خيابانهاي منصور

(ع)9 282,000بر بزرگراه امام علي

و باالتر10 111,000طرفين خيابانهاي ده متري

66,000طرفين بقيه كوچهها11
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شمال: خيابان پارك نيكو، خيابان شيرازي
����) :;	 -V� �� ����� �D6S %9
2 9�� :���
( (ع) ( خاوران جنوب وغرب: بزرگراه امام رضا

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

(جاده خاوران)1 (ع) و امام رضا 90,000بر بزرگراه هجرت

و باالتر2 82,000طرفين خيابانهاي سي متري

و باالتر3 52,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر4 32,000طرفين خيابانهاي ده متري

20,000طرفين بقيه كوچهها5
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

235,000بر بزرگراه بعثت وبزرگراه آزادگان1

و كمربندي دوم تهران2 (جاده خاوران) (ع) 82,000بر بزرگراه امام رضا

71,000طرفين خيابان سي متري صالحي3

(ع)4 235,000بر بزرگراه امام علي

50,000طرفين خيابان بي بي شهربانو5

و باالتر6 58,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر7 47,000طرفين خيابانهاي ده متري

35,000طرفين بقيه كوچهها8
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

235,000بربزرگراه بعثت وطرفين جاده سوم شهرري وآزادگان1

267,000برخيابان فدائيان اسالم2

167,000بر بلوار قدس3

و باالتر4 154,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر5 99,000طرفين خيابانهاي ده متري

و باالتر6 66,000طرفين كوچه هاي شش متري

56,000طرفين بقيه كوچهها7
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خيابان فدائيان اسالم شرق:
بزرگراه بعثت وبزرگراه شهيد تندگويان جنوب:

( قلعه مرغي ) بزرگراه شهيد غالمحسين يارجاني غرب:
ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

1
و بزرگراه ، شهيد رجايي و شرقي و بر خيابانهاي شوش غربي و بهمن بر ميادين شوش

بعثت
261,000

305,000بر بزرگراه نواب صفوي2

339,000بر ميدان راه آهن3

247,000برخيابان فدائيان اسالم4

5( 214,000بر بزرگراه شهيد غالمحسين يارجاني ( قلعه مرغي

200,000خيابان پل راه آهن6

و بزرگراه شهيد تندگويان7 165,000برخيابان دشت آزادگان

147,000طرفين خيابان بخارائي8

و باالتر9 123,000طرفين خيابانهاي ده متري

92,000طرفين بقيه كوچهها10

������ :����

شمال: خيابان شهيد معصومي وشهيد فريدون نوري ( نظامي ) وپل راه آهن وخيابان شوش
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

و بلوار ابريشم1 ، شهيد مطهري و آزادگان وخيابانهاي شهيد رجائي 261,000بر بزرگراه هاي بعثت

247,000برخيابان فدائيان اسالم2

278,000طرفين بلوار دستواره3

و باالتر4 و بيست متري و طرفين خيابانهاي بخارائي 147,000بر

و باالتر5 92,000طرفين خيابانهاي ده متري

73,000طرفين بقيه كوچه ها6
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هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

1
و خيابانهاي شهيد و آزادگان و بزرگراه بعثت بر ميدان بهمن

(مدائن) و شهيد بابائي رجائي
261,000

165,000بر بزرگراه تندگويان2

249,000برخيابان دشت آزادگان3

و باالتر4 240,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر5 139,000طرفين خيابانهاي ده متري

91,000طرفين بقيه كوچهها6
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و خيابان قزوين شمال: ميدان شمشيري
( شرق: خيابان برادران حسني ( قلعه مرغي

جنوب: خط آهن تهران تبريز
( و چهل وپنج متري زرند ( آذري ( ا�سعيدي ( جاده ساوه غرب: بزرگراه آيت

هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

294,000برخيابان قزوين1

273,000 بر ميدان شمشيري2

3( 119,000برخيابان برادران حسني ( قلعه مرغي

4( و پنج متري زرند ( آذري 260,000برخيابان چهل

و باالتر5 134,000طرفين خيابانهاي امين الملكو بيست متري

و باالتر6 85,000طرفين خيابانهاي ده متري

66,000طرفين بقيه كوچهها7
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ارزش معامالتي هر متر مربع شرح وموقعيت محلرديف

ال) ه(
و بزرگراه نواب صفوي1 294,000بر خيابان قزوين

و طرفين خيابان هاي انبار نفتو زربافيان2 134,000بر

و باالتر3 و طرفين خيابانهاي بيست متري ( 119,000برخيابان برادران حسني ( قلعه مرغي

(شهيد نعيمي)4 276,000طرفين خيابان هالل احمر

و باالتر5 114,000طرفين خيابانهاي ده متري

و باالتر6 85,000طرفين كوچه هاي شش متري

76,000طرفين بقيه كوچه ها7
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

1( 119,000برخيابان برادران حسني ( قلعه مرغي

و دوازده متري خزاته2 113,000طرفين خيابان خاني آباد، سجاد

و شهيد سرلشگر احمد كاظمي ( نيروي هوايي)3 ( 168,000برخيابانهاي رضايي ( زمزم

131,000طرفين خيابانهاي امامزاده حسن وابوذر4

و بزرگراه آيتا� سعيدي(جاده ساوه)5 181,000طرفين خيابان يافت آباد

و باالتر6 131,000بر وطرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر7 113,000بر وطرفين خيابانهاي پانزده متري

و باالتر8 84,000بر وطرفين كوچه هاي ده متري

66,000طرفين بقيه كوچه ها9
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( شمال: بزرگراه فتح ( جاده قديم كرج
شرق: مسيل رودخانه كن

جنوب: مرز بخش ثبتي ده با دوازده
غرب: مرز بخش ثبتي ده با دوازده

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

1( 196,000بر بزرگراه فتح ( جاده قديم كرج

و شهريار2 133,000برجاده هاي احمدآباد مستوفي

و باالتر3 99,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر4 89,000طرفين خيابانهاي ده متري

76,000طرفين بقيه كوچهها5
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

1( و خيابان 45متري زرند ( 45 متري كرج ( 196,000بر بزرگراه فتح ( جاده قديم كرج

و مدائن2 و سعيدآباد 97,000برخيابانهاي صاحب الزمان

و باالتر3 (حافظ) وخيابانهاي 30متري 173,000طرفين خيابان هفده شهريور

و باالتر4 152,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر5 132,000طرفين خيابانهاي هيجده متري

و باالتر6 97,000طرفين خيابانهاي پانزده متري

و باالتر7 76,000طرفين كوچه هاي شش متري

54,000طرفين بقيه كوچهها8
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( شمال: 45 متري جاده كرج ( آذري
(جاده ساوه) شرق: بزرگراه آيت اهللا سعيدي

غرب: خيابان صاحب الزمان
هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

1( 218,000بر 45 متري جاده كرج ( آذري

(جاده يافت آباد)2 و بلوار معلم و بر ميدان 191,000بر بزرگراه آيت اهللا سعيدي

و صاحب الزمان3 97,000برخيابانهاي مدائن

و باالتر4 173,000طرفين خيابانهاي سي متري

و باالتر5 152,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر6 132,000طرفين خيابانهاي پانزده متري

و باالتر7 97,000طرفين خيابانهاي ده متري

و باالتر8 76,000طرفين كوچه هاي شش متري

54,000طرفين بقيه كوچهها9
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و خيابان مدائن و ميدان معلم (يافت آباد) جنوب: بلوارهاي معلم
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

(جاده ساوه) تا سه راهي بهجت آباد1 و بزرگراه آيت اهللا سعيدي (يافت آباد) و بلوار معلم 191,000بر ميدان

(جاده ساوه) كه جنوبي است2 115,000بر بزرگراه سعيدي

151,000برخيابانهاي حيدري وسيدالشهداء3

و باالتر4 114,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر5 85,000طرفين خيابانهاي پانزده متري

و باالتر6 76,000طرفين كوچه هاي شش متري

48,000طرفين بقيه كوچهها7
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

97,000برخيابان سعيدآباد وجاده نهر يافت آباد1

و طرفين خيابان وجاده يافت آباد2 173,000بر بزرگراه آزادگان

191,000بر ميدان معلم3

و برجاده ساوه ازحدشرقي تا جاده شمالي وجنوبي يافت آباد4 151,000برخيابانهاي سيدالشهداء وحيدري

100,000بر خيابان مدائن5

و باالتر6 و طرفين خيابانهاي سي متري 99,000بربقيه جاده ساوه

و باالتر7 66,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر8 54,000طرفين خيابانهاي ده متري

و باالتر9 44,000طرفين كوچه هاي شش متري

32,000طرفين بقيه كوچهها10
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

62,000بر جاده ساوه تا قاسم آباد شاهي1

52,000بربقيه جاده ساوه2

و باالتر3 و خيابانهاي سي متري ( و بزرگراه فتح ( قديم كرج 62,000طرفين جاده هاي شهريار

و باالتر4 52,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر5 43,000طرفين خيابانهاي ده متري

و باالتر6 32,000طرفين كوچه هاي شش متري

22,000طرفين بقيه كوچهها7
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جنوب: بزرگراه آزادگان

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

و زمزم1 ( 174,000بر خيابان هاي سرلشگر احمد كاظمي( نيروي هوايي

و آزادگان2 ( (شهيد غالمحسين يارجاني، قلعه مرغي 214,000بر بزرگراه نواب صفوي

و شهيد لطيفي3 (خاني آبادنو) و خيابانهاي ميعاد و طرفين بزرگراه تندگويان 165,000بر

150,000بر بزرگراه جوانه4

و باالتر5 و طرفين خيابانهاي سي متري 148,000برخيابان مهران(كوشان)

129,000طرفين خيابانهاي بيست متريو باالتر6

و باالتر7 96,000طرفين خيابانهاي پانزده متري

و باالتر8 75,000طرفين خيابانهاي ده متري

و باالتر9 65,000طرفين كوچه هاي شش متري

53,000طرفين بقيه كوچهها10
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و بزرگراه تندگويان وخيابان بهمنيار وميدان بهمنياروخيابان وصال ( شرق: بزرگراه شهيد غالمحسين يارجاني ( قلعه مرغي

(مهران) غرب: خيابان ميعاد(خاني آبادنو) وخيابان شهيدلطيفي وخيابان كوشان

( شمال: خيابان زمزم وخيابان سرلشگر احمد كاظمي ( نيروي هوايي
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(خاني آبادنو) شرق: خيابان ميعاد
(كمربندي) جنوب: آزادراه آزادگان

(كمربندي) غرب: آزادراه آزادگان
هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

و خيابان زمزم1 و آزادگان 174,000بر بزرگراه آيت اهللا سعيدي

150,000بر بزرگراه جوانه2

(كوشان)3 148,000برخيابان مهران

(خاني آبادنو)4 و ميعاد 165,000برخيابانهاي شهيد لطيفي

123,000طرفين بزرگراه شهيد تندگويان5

و باالتر6 123,000طرفين خيابانهاي سي متري

و باالتر7 92,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر8 73,000طرفين خيابانهاي پانزده متري

و باالتر9 62,000طرفين خيابانهاي ده متري

و باالتر10 52,000طرفين كوچه هاي شش متري

42,000طرفين بقيه كوچهها11

�=��7�7 :����

و شهيد لطيفي (كوشان) ، مهران ا...سعيدي(جاده ساوه) وخيابانهاي زمزم شمال: بزرگراه آيت
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(كمربندي) شمال: آزادراه آزادگان
و جاده قديم قم شرق: بزرگراه بهشت زهرا وخيابان شمالي بهشت زهرا

جنوب: مرز ثبتي بخش دوازده با مرز ثبتي مجاور
غرب: جاده ساوه

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

70,000برآزاد راه آزادگان1

و خيابان شمالي بهشت زهرا2 97,000بر بزرگراه بهشت زهرا

قم3 و اتوبان 30,000برجاده

62,000برجاده ساوه از ابتداي حد جنوبي تا ابتداي اراضي قاسم آباد شاهي4

70,000برجاده ساوه از اراضي قاسم آباد شاهي تا ابتداي اراضي چهاردانگه5

97,000برجاده ساوه از اراضي چهاردانگه تا برجاده يافت آباد6

104,000بربقيه جاده ساوه7

و باالتر8 69,000طرفين خيابانهاي سي متري

و باالتر9 49,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر10 30,000طرفين كوچه هاي شش متري

20,000طرفين بقيه كوچهها11
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شمال: بزرگراه آزادگان
شرق: خيابان فدائيان اسالم

جنوب: خيابان شهيد غيبي وخيابان ارديبهشت
غرب: خيابان شهيد رجائي

هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

و بلوار شهيد دستواره1 179,000برخيابان فدائيان اسالم

85,000برخيابان شهيد غيبي2

147,000برخيابان شهيد رجايي3

و باالتر4 61,000طرفين خيابانهاي دوازده متري

و باالتر5 51,000طرفين خيابانهاي هشت متري

و باالتر6 42,000طرفين كوچه هاي شش متري

31,000طرفين بقيه كوچه ها7

7;��7�� :����
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شمال: جاده ورامين
شرق: جاده ورامين

جنوب: خيابان ذكرياي رازي
غرب: خيابان فدائيان اسالم

هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

106,000بر بزرگراه ورامين(جاده ورامين)1

278,000بر ميدان معلم2

286,000برخيابان ذكرياي رازي (24 متري) وخيابان فدائيان اسالم3

(ع) ( ميدان شهرري)4 363,000برميدان حضرت عبدالعظيم

و باالتر5 116,000طرفين خيابانهاي پانزده متري

و باالتر6 106,000طرفين خيابانهاي ده متري

63,000طرفين بقيه كوچهها7
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شمال: جاده امين آباد وجاده كارخانه سيمان
شرق: جاده خراسان

جنوب: حدفاصل مرز ثبتي بخش دوازده وامالك حوزه ثبتي ورامين
غرب: جاده ورامين

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

106,000بر بزرگراه ورامين وجاده امين آباد1

(جاده خراسان)2 50,000بر بزرگراه امام رضا(ع)

(بزرگراه كهريزك - سمنان)3 106,000بر كمربندي دوم تهران

(ع)4 52,000بر بزرگراه امام علي

و باالتر5 27,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر6 22,000طرفين خيابانهاي ده متري

15,000طرفين بقيه كوچهها7

7;��7�< :����
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شمال: بزرگراه شهرري وخيابان مصطفي خميني وبزرگراه سلمان فارسي
و جنوب: حدفاصل مرز ثبتي بخش دوازده با بخشهاي ثبتي مجاور شرق

(جاده قديم قم)  غرب: بزرگراه قم
ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

(بزرگراه شهرري)1 و طرفين بزرگراه شهيد آويني 65,000بر

(جاده قديم قم) از ابتداي حد جنوبي تا بهشت زهرا2 35,000بر بزرگراه قم

49,000بر بقيه بزرگراه قم تا تقاطع جاده پااليشگاه3

65,000بربزرگراه قم از جاده پااليشگاه تا تقاطع با راه آهن4

و باالتر5 26,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر6 18,000طرفين خيابانهاي ده متري

10,000طرفين بقيه كوچه ها7

7;��7�� :����
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ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

1
و و خيابانهاي سي متري (سيمان) وطرفين خيابان امام حسين بر بلوار بسيج

باالتر
171,000

171,000برخيابان فدائيان اسالم تا كوچه امامزاده عبداهللا2

3
برخيابان فدائيان اسالم از كوچه امامزاده عبداهللا تا ميدان حضرت

(ع) ( شهرري) عبدالعظيم
286,000

(ع) ( شهرري)4 363,000برميدان حضرت عبدالعظيم

256,000برخيابان سپاهيان انقالب5

222,000برجاده قم تا تقاطع شهيد رجائي6

95,000بربزرگراه بهشت زهرا7

147,000طرفين خيابان شهيد رجائي8

و باالتر9 و طرفين خيابانهاي بيست متري 128,000بربقيه جاده قم

و باالتر10 99,000طرفين خيابانهاي پانزده متري

و باالتر11 72,000طرفين كوچه هاي شش متري

55,000طرفين بقيه كوچهها12

7;��7�: :����

(ميدان شهرري) شرق: خيابان فدائيان اسالم وميدان حضرت عبدالعظيم(ع)
(سيمان) شمال: شانزده متري كلهر وامتداد خيابان بيست متري وبلوار سيزده آبان وبلوار بسيج

، بزرگراه تهران قم وخيابان شمالي بهشت زهرا جنوب: خيابان سپاهيان انقالب، جاده قم
غرب: بزرگراه بهشت زهرا
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، خيابان شهيد رجائي، خيابان ارديبهشت وخيابان شهيد غيبي شمال: بزرگراه آزادگان
شرق: خيابان فدائيان اسالم

غرب: بزرگراه بهشت زهرا
ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

147,000طرفين خيابان شهيد رجائي1

85,000برخيابان شهيد غيبي2

(سيمان)3 و بلوار بسيج و خيابان فدائيان اسالم 171,000بر بزرگراه آزادگان

95,000بر بزرگراه بهشت زهرا4

و باالتر5 106,000طرفين خيابانهاي سي متري

و باالتر6 84,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر7 63,000طرفين خيابانهاي ده متري

و باالتر8 43,000طرفين كوچه هاي شش متري

32,000طرفين بقيه كوچهها9

7;��7�� :����

جنوب: بلوار بسيج(سيمان)، بلوار سيزده آبان ،امتداد خيابان بيست متريو خيابان شانزده متري كلهر

158



( شمال: بزرگراه شهيد فهميده ( اتوبان تهران كرج
شرق: مسيل رودخانه چيتگر

جنوب: بزرگراه شهيد لشگري(جاده مخصوص كرج)
غرب: گرمدره

هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

1( 86,000بر بزرگراه شهيد فهميده ( اتوبان تهران كرج

2( و طرفين بزرگراه شهيد لشگري ( جاده مخصوص كرج 137,000بر

و باالتر3 75,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر4 61,000طرفين خيابانهاي چهارده متري

و باالتر5 49,000طرفين خيابانهاي ده متري

37,000طرفين بقيه كوچهها6

7��>	?�� :����
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( شمال: بزرگراه شهيد فهميده ( اتوبان تهران كرج
( شرق: خيابان شهيد محمودي پوري ( كوهك

جنوب: بزرگراه شهيد لشگري(جاده مخصوص كرج)
غرب: مسيل رودخانه چيتگر

هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

1( 86,000بر بزرگراه شهيد فهميده ( اتوبان تهران كرج

2( و طرفين بزرگراه شهيد لشگري ( جاده مخصوص كرج 137,000بر

و باالتر3 75,000طرفين خيابانهاي سي متري

و باالتر4 61,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر5 49,000طرفين خيابانهاي ده متري

37,000طرفين بقيه كوچهها6

7��>	?�7 :����
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( شمال: بزرگراه شهيد فهميده ( اتوبان تهران - كرج
شرق: مسيل رودخانه كن

( جنوب: بزرگراه شهيد لشگري ( جاده مخصوص كرج
( غرب: خيابان شهيد محمودپوري ( كوهك

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

1( 158,000بر بزرگراه شهيد فهميده ( اتوبان تهران - كرج

2( 197,000بر بزرگراه شهيد لشگري ( جاده مخصوص كرج

و باالتر3 و بيست متري ، چوگان 172,000طرفين خيابانهاي شيشه سازي مينا

و باالتر4 110,000طرفين خيابانهاي چهارده متري

و باالتر5 99,000طرفين خيابانهاي ده متري

86,000طرفين بقيه كوچهها6

7���;�8 :����

161



شمال: بزرگراه شهيد لشگري(جاده مخصوص كرج)
شرق: مسيل رودخانه كن

( جنوب: بزرگراه فتح ( جاده قديم كرج
غرب: خيابان جهاد

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

1( و بزرگراه فتح ( جاده قديم كرج 197,000بر بزرگراه شهيد لشگري(جاده مخصوص كرج)

و باالتر2 و خيابانهاي چهل متري 207,000طرفين بلوارگلها

و باالتر3 122,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر4 99,000طرفين خيابانهاي ده متري

84,000طرفين بقيه كوچهها5

7���;�9 :����
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شمال: بزرگراه شهيد لشگري(جاده مخصوص كرج)
شرق: خيابان جهاد

( جنوب: بزرگراه فتح ( جاده قديم كرج
غرب: مسيل رودخانه چيتگر

هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

124,000بر بزرگراه شهيد لشگري(جاده مخصوص كرج)1

2( و طرفين بزرگراه فتح ( جاده قديم كرج 99,000بر

و باالتر3 86,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر4 73,000طرفين خيابانهاي چهارده متري

و باالتر5 61,000طرفين خيابانهاي ده متري

37,000طرفين بقيه كوچهها6

7��>	?�< :����
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( شمال: بزرگراه شهيد لشگري ( جاده مخصوص كرج
شرق: مسيل رودخانه چيتگر

(جاده قديم كرج) جنوب: بزرگراه فتح
(جاده قديم كرج) غرب: تقاطع بزرگراه شهيد لشگري ( جاده مخصوص كرج ) وبزرگراه فتح

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

1( 124,000بر بزرگراه شهيد لشگري ( جاده مخصوص كرج

2( و طرفين بزرگراه فتح ( جاده قديم كرج 99,000بر

و باالتر3 86,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر4 73,000طرفين خيابانهاي چهارده متري

و باالتر5 61,000طرفين خيابانهاي ده متري

37,000طرفين بقيه كوچهها6
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آبريز كوههاي شمالي شمال:
و امتداد آن تا حد شمالي ( (خيابان دارو پخش شرق: بلوار شهيد اردستاني

( اتوبان تهران كرج ) بزرگراه شهيد فهميده جنوب:
گرمدره غرب:

و جنب امتداد رشته قنات شهرداري اراضي واقع در شمال اتوبان تهران كرج

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

1( و شهيد فهميده ( اتوبان تهران كرج 87,000بر بزرگراه هاي شهيد همت

و باالتر2 61,000طرفين خيابانهاي سي متري

و باالتر3 50,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر4 37,000طرفين خيابانهاي ده متري

ها5 26,000طرفين بقيه كوچه

اراضي واقع در شمال رشته قنات شهرداري

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

و باالتر1 30,000طرفين خيابانهاي سي متري

و باالتر2 21,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر3 14,000طرفين خيابانهاي ده متري

7,000طرفين بقيه كوچه ها4
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آبريز كوههاي شمالي شمال:
مسيل رودخانه چيتگر شرق:
اتوبان تهران كرج جنوب:

هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

و شهيد فهميده ( اتوبان1 87,000بر بزرگراه هاي شهيد همت

و باالتر2 61,000طرفين خيابانهاي سي متري

و باالتر3 50,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر4 37,000طرفين خيابانهاي ده متري

ها5 26,000طرفين بقيه كوچه

هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

و باالتر1 30,000طرفين خيابانهاي سي متري

و باالتر2 21,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر3 14,000طرفين خيابانهاي ده متري

ها4 7,000طرفين بقيه كوچه

77�>	?�7 

و جنب امتداد رشته قنات شهرداري اراضي واقع در شمال اتوبان تهران كرج

اراضي واقع در شمال رشته قنات شهرداري

)و امتداد آن تا حد شمالي (خيابان دارو پخش بلوار شهيد اردستاني غرب:
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شمال وشرق: حدفاصل بخش هاي ثبتي تهران وحوزه ثبتي كرج
جنوب: اتوبان تهران كرج

غرب: مسيل رودخانه چيتگر
هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف ارزش معامالتي

1( 87,000 بر بزرگراه شهيد فهميده ( اتوبان تهران كرج

200,000بر بزرگراه شهيد همت(خرازي)2

و باالتر3 74,000طرفين خيابانهاي سي متري

و باالتر4 61,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر5 50,000طرفين خيابانهاي ده متري

37,000طرفين بقيه كوچهها6
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شمال: تپه ها وآبريزكوههاي شمالي بخش ده درغرب رودخانه كن

غرب: مرزحدفاصل بخش هاي ثبتي تهران وحوزه ثبتي كرج
ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

1( 160,000بر بزرگراه شهيد فهميده ( اتوبان تهران كرج

2( 200,000بر بزرگراه شهيد همت ( خرازي

و باالتر3 200,000بر جاده كوهك وطرفين خيابانهاي چهل متري

و باالتر4 149,000طرفين خيابانهاي سي متري

و باالتر5 124,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر6 87,000طرفين خيابانهاي ده متري

50,000طرفين بقيه كوچهها7
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(خيابان محمود پوري) شرق: مسيل رودخانه كن ومرز شمالي اراضي دهكده المپيك وبزرگراه همت وجاده شهرك چشمه وجاده كوهك

( جنوب: بزرگراه شهيد فهميده ( اتوبان تهران - كرج
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شرق: مسيل رودخانه كن
( جنوب: بزرگراه شهيد فهميده ( اتوبان تهران - كرج

ارزش معامالتي هر متر مربع عرصه(ريال)شرح وموقعيت محلرديف

و طرفين خيابانهاي شرقي استاديوم تا دهكده المپيك1 ( 200,000برخيابان علي مراديان ( جاده كوهك

200,000بر بزرگراه شهيد همتو طرفين بلوارهاي شمالي وغربي استاديوم آزادي2

و باالتر3 146,000طرفين خيابانهاي سي متري

و باالتر4 122,000طرفين خيابانهاي بيست متري

و باالتر5 110,000طرفين خيابانهاي ده متري

86,000طرفين بقيه كوچهها6
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شمال: بزرگراه همت ومرزشمالي اراضي دهكده المپيك

و امتداد آن تا غرب اراضي دهكده المپيك غرب: خيابان محمود پوري(جاده كوهك) وجاده شهرك چشمه
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