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شهرستان های ارزش معامالتی امالک  

محمدشهرو  ، کمالشهر، ماهدشتکرج   
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 ارزش معامالتی عبارت است از مجموع ارزش معامالتی عرصه و اعیان امالک به شرح ذیل:

 امالک هارزش معامالتی عرصبخش اول: 

های مسکونی، تجاری و های روز عرصه امالک به تفکیک کاربریزش معمالتی عرصه امالک براساس میانگین ارزشار -1

های هر قشههای معامالتی امالک مسکونی )مندرج در ذیل نها براساس ضرائب تعدیل ارزشاداری و در مورد سایر کاربری

 گردد؛و مطابق مجموعه پیوست تعیین میبلوک( به شرح جدول ذیل 

 یب تعدیلاضر نوع کاربری ردیف

ورزشی، -حیدرمانی، تفری-خدماتی، آموزشی، فرهنگی،بهداشتی 1

 گردشگری، هتلداری و ...

0.7 

 0.6 ارگاهی، حمل و نقل، انبار و توقفگاهک-صنعتی 2

 کشاورزی: 3

ر پرورش طیو الف( باغات، اراضی مرزوعی آبی، دامداری، دامپروری،

 و آبزیان، پرورش گل و گیاه و ...

 ب( اراضی مزروعی و دیمی

0.2 

0.1 

 0.2 سایر )ملی، موات و سایر( 4

 

 پذیرد:شخیص نوع کاربری عرصه امالک به شرح ذیل صورت میت -2

باشد.میسمی و یا سایر اسناد مثبته مربوط رکاربری امالک براساس نوع کاربری مندرج در سند  -2-1  

 الگوی کلی ضوابط اجرایی ارزش معامالتی امالک در کشور
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 بخش دوم: ارزش معامالتی ساختمام )اعیانی(

ری مان و کاربارزش معامالتی عیانی امالک)اعم از مختلط و غیرمختلط( بر اساس متراژ اعیانی مستحدثه، نوع سازه ساخت

 گردد:آن مطابق با جدول و با رعایت مقررات ذیل محاسبه می

 ساختمان بر مبنای نوع سازهقیمت هر متر مربع  نوع کاربری اعیانی ردیف

 )ارقام به هزار ریال(

 سایر تمام  بتون، اسکلت بتونی و فلزی، سوله

 200 500 تجاری 1

 120 350 مسکونی و اداری 2

ماتی، آموزشی، کارگاهی، خد -صنعتی 3

ی، ورزشی، فرهنگ-یحیدرمانی، تفر -بهداشتی

هتلداری، گردشگری، حمل و نقل، انبار، 

 عمومی )توقفگاه( و ...پارکینگ 

250 100 

کشاورزی )دامداری، دامپروری، پرورش طیور و  4

 آبزیان، پرورش گل و گیاه و ...(

150 50 

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

 گردد.قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق اضافه میمعامالتی عرصه ملک قرار گرفته است، به 

 

ر  به ازای ههای کونی و اداری بیش از پنج طبقه )بدون احتساب زیرزمین و پیلوت( از طبقه ششم به باالدر ساختمان -1

 شود.فه میفوق اضاجدول  2( به ارزش معامالتی هر مترمربع ساختمان موضوع ردیف %1.5طبقه باالتر، یک و نیم درصد )

و حداکثر  (%10درصد ) تر از همکف، دهاالتر یا پایینبهای تجاری به ازای هر طبقه در ساختمان -2

 شود.( از ارزش معمالتی هر متر مربع ساختمان )اعیانی( موضوع ردیف یک جدول فوق کسر می%30)درصدسی

تر از سطح اصلی( باشد، اولین طبقه باالتر و پاییننانچه ساختمانی، فاقد طبقه همکف )همسطح با معبر چ -3

 گردد.معبر مربوط، همکف محسوب می

تر مربع م( قیمت هر %50ارزش هر مترمربع پارکینگ و انباری متعلق به هر واحد ساختمانی معادل پنجاه درصد )-4

 گردد.ساختمان مندرج در جدول فوق تعیین می

ارزش معامالتی  سال نسبت به سال محاسبه 20رائه اسناد و مدارک مثبته( تا سقف به ازاء هرسال قدمت ساختمان )با ا-5

 شود. گردد، کسر میدرصد( که مطابق بندهای فوق تعیین می 40از کل ارزش معامالتی اعیانی ملک )تا سقف  2%
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)اعیانی( امالک منظور رمسقف و همچنین مشاعات ساختمان در محاسبه ارزش معامالتی ساختمان کلیه فضاهای غی -6

 شود.نمی

 

 بخش سوم: ارزش اعیانی واحدهای تکمیل نشده

یت مقررات های تکمیل نشده با توجه به وضعیت آن در هر یک از مراحل ساخت و با رعاارزش معامالتی اعیانی ساختمان

باشند، ه میی دو یا چند طبقگردد. ضمنأ در امالکی که دارابخش دوم ضوابط اجرایی این مجموعه به شرح ذیل تعیین می

 گردد.یارزش معامالتی اعیانی هر طبقه براساس تطبیق وضعیت موجود آن با یکی از مراحل چهارگانه ذیل محاسبه م

 درصد از ارزش معامالتی اعیانی مراحل ساخت ساختمان ردیف

 10 فونداسیون 1

 30 اسکلت 2

 50 سفت کاری 3

 80 نازک کاری 4

 

 سایر ضوابطبخش چهارم: 

نشده باشد، تابع  ا اصالح9ارزش معامالتی امالکی که نیاز به اصالح اسناد مالکیت دارند؛ تا زمانی که اسناد مالکیت آنه

 باشد. مشخصات مندرج در سند مالکیت می
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کرج شهرستان معامالتی امالکارزش   

:مناطق  
1 -2-5-4-9-8-7-6-12-11  

(1397)جهت اجرا در سال    



8 
 

 1-1بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خیابان دکتر مفتح حدفاصل خیابان حسین نژاد رمضانی و بلوار طالقانی شمال:

مفتح  یابان دکترخخیابان شهید حسین نژاد رمضانی و در ادامه خیابان شهید میرزایی )فروغی( حدفاصل   شرق:
 )برغان( و بلوار دکتر بهشتی

 حدفاصل بلوار شهید میرزایی)فروغی( و بلوار آیت اهلل طالقانی شهید بهشتی بلوار جنوب:

 بلوار آیت اهلل طالقانی حدفاصل خیابان دکتر مفتح )برغان( و بلوار شهید بهشتی غرب:

 امالک بر حسب نوع کاربری )ریال( مربع عرصه هر متر معامالتیارزش 
 اداری تجاری مسکونی

620.000 1.150.000 960.000 
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 2-1بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خیابان برغان)دکتر مفتح( حدفاصل بلوار شورا و  خیابان شهید حسین نژاد رمضانی شمال:

 ورا حدفاصل بلوار مدرس و امتداد خیابان برغان)شهید مفتح( با بلوار شورابلوار ش شرق:

 )فروغی( بلوار شهید بهشتی حدفاصل بلوار شورا و  خیابان شهید میرزایی جنوب:

ر مفتح یابان دکتخخیابان شهید حسین نژاد رمضانی و در ادامه خیابان شهید میرزایی )فروغی( حدفاصل   غرب:
 )برغان( و بلوار دکتر بهشتی

 امالک بر حسب نوع کاربری )ریال( مربع عرصه هر متر معامالتیارزش 
 اداری تجاری مسکونی

580.000 1.080.000 900.000 
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 3-1بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 ویابان درمانگاه تا خعتی و خیابان شریعتی و در ادامه خیابان شری بسیج)کاج( حدفاصل  بلوار آیت اهلل طالقانی شمال:
 تقاطع آن با بلوار شورا

 

لوار تقاطع ان با ب مانگاه وبلوار شورا حدفاصل امتداد خیابان برغان و تقاطع ان بلوار شورا و امتداد خیابان در شرق:
 شوری

 خیابان برغان )دکتر مفتح( حدفاصل بلوار شورا  و بلوار آیت اهلل طالقانی جنوب:

 تقاطع بلوار آیت اهلل طالقانی و بلوار بسیج)کاج( غرب:

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

 اداری تجاری مسکونی

620.000 1.150.000 960.000 
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 4-1بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار ولیعصر حدفاصل خیابان نیک نژاد )شریعتی( و خیابان شیخ احمد کافی شمال:

 الوس و امتدادنبازان چخیابان نیک نژاد )شریعتی(  و در ادامه خیابان شهید گیوه کش و حافظ تا خیابان جا شرق:
 ان تا خیابان درمانگاه

 متری شریعتی تا تقاطع با خیابان مطهری 20در ادامه خیابان  و 2درمانگاه ،خیابان  جنوب:

متداد حمد کافی و اامتری شریعتی با خیابان مطهری و در ادامه تقاطع آن با خیابان شیخ 20تقاطع خیابان غرب:
 آن تا بلوار ولی عصر

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

290.000 540.000 450.000 
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 5-1بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار ولیعصر حدفاصل بلوار استقالل و خ نیک نژادی جنوبی)شریعتی( شمال:

وار رمانگاه با بلدخیابان  تقاطع بلوار استقالل با بلوار ولی عصر و در ادامه بلوار شورا تا تقاطع ضلع جنوب شرق:
 شورا

 خیابان درمانگاه حدفاصل بلوار شورا و خیابان چالوس جنوب:

ن ا تقاطع خیاباتانبازان جتقاطع ضلع جنوب خیابان درمانگاه با خیابان جانبازان )چالوس( و در ادامه خیابان  غرب:
نیک بان ابا  خی حافظ امتداد آن تا خیابان گیوه کش  در ادامه  به سمت شمال تقاطع خیابان گیوه کش

 ولیعصرنژاد جنوبی تا  بلوار  

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

290.000 540.000 450.000 
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 6-1بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 متری کاج ( حدفاصل بلوار استقالل و خیابان نیک نژادی 45بلوار بسیج ) شمال:

 متری کاج (  و  بلوار ولی عصر 45بلوار استقالل حدفاصل بلوار بسیج ) شرق:

 بلوار ولیعصر حدفاصل بلوار استقالل و خیابان نیک نژادی جنوب:

 متری کاج(  و  بلوار ولی عصر 45خ نیک نژاد حدفاصل بلوار بسیج ) غرب:

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

830.000 1.540.000 1.280.000 
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 7-1بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار بسیج )کاج(  حدفاصل خ نیک نژادی و خیابان سلیمی پور شمال:

 خ نیک نژادی حدفاصل بلوار بسیج )کاج(  و  بلوار ولی عصر شرق:

 اهوبلوار ولی عصر حدفاصل خ نیک نژادی و خ ضامن  جنوب:

 ژادینخیابان سلیمی پور و در ادامه خیابان ضامن آهو حد فاصل بلوار بسیج و خیابان نیک  غرب:

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

830.000 1.540.000 1.280.000 
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 8-1بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 متری کاج( حدفاصل خیابان سلیمی پور و خیابان تختی 45)بلوار بسیج  شمال:

ا  خ احمد کافی تیابان شیختقاطع خیابان سلیمی پور  و بلوار بسیج  و در ادامه خیابان ضامن آهو و در ادامه  شرق:
 تقاطع خیابان شهید گیوه کش

 ریعتیمتری ش20ن تقاطع با خیاباحسن زاده ومینا تا  ،لع جنوب خیابان های بی نام مبشریدر امتداد ض جنوب:

شرق  متری شریعتی و ضلع جنوب خیابان مطهری در ادامه بسمت شمال در امتداد ضلع20تقاطع  غرب:
 متری کاج( 45متری شریعتی تا  ضلع جنوب بلوار بسیج )20

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

290.000 540.000 450.000 
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 9-1بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 ادربلوار دکتر شریعتی حدفاصل  میدان استقالل  تا میدان مادر و در ادامه تا میدان م شمال:

 متری کاج(45بلوار استقالل حدفاصل میدان استقالل و بلوار بسیج) شرق:

 استقالل و بلوار ایت اهلل طالقانیمتری کاج( حدفاصل بلوار 45بلوار بسیج ) جنوب:

 بلوار طالقانی حدفاصل میدان طالقانی و میدان آزادگان غرب:

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

830.000 1.540.000 1.280.000 
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 10-1بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 اقاقیا حدفاصل میدان بعثت و میدان استقالل )اسبی(بلوار   شمال:

 خ سرو جنوبی حدفاصل میدان بعثت و بلوار جانبازان )چالوس( شرق:

 تقاطع بلوار جانبازان )چالوس(و خیابان سرو جنوبی و در ادامه تا میدان جانبازان جنوب:

 بلوار استقالل حدفاصل میدان استقالل )اسبی( و میدان جانبازان غرب:

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

830.000 1.540.000 1.280.000 
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 11-1بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 شهرداری شهر 1انتهای حریم منطقه  شمال:

 شهرداری کرج 1حد قانونی منطقه  شرق:

 بلوار جانبازان )چالوس( تا گلزار شهدای بیلقانتقاطع خ سرو جنوبی با  جنوب:

ن تا آتان و امتداد ان بهارستقاطع خیابان سرو جنوبی با بلوار جانبازان)چالوس( و در ادامه بلوار بعثت تا مید غرب:
 ارتفاعات شمالی

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

 اداری تجاری مسکونی

940.000 1.730.000 1.440.000 
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 12-1بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خیابان شهید مختاری )الهام( حدفاصل بلوار بعثت تا بلوار استقالل شمال:

 بلوار بعثت حدفاصل میدان بعثت تا خیابان شهید مختاری )الهام( شرق:

 )اسبی(بلوار  اقاقیا حدفاصل میدان بعثت تا میدان استقالل  جنوب:

 بلوار استقالل حدفاصل میدان استقالل تا خیابان شهید مختاری )الهام(  غرب:

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

940.000 1.730.000 1.440.000 
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 13-1بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 ستانغربی تا میدان گل 5شرقی و در امتداد  گلستان   5گلستان تقاطع بلوار استقالل با  شمال:

 شرقی و میدان استقالل )اسبی( 5گلستان  بلوار استقالل حدفاصل شرق:

 بلوار دکتر شریعتی حدفاصل میدان استقالل)اسبی( و میدان مهران جنوب:

 بلوار گلستان حدفاصل میدان مهران و میدان گلستان غرب:

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

1.040.000 1.920.000 1.600.000 
 

  



21 
 

 14-1بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 تا میدان گلستان 7تقاطع خیابان میخک با بلوار طالقانی و در امتداد بوستان  شمال:

 میدان گلستانبلوار گلستان حدفاصل میدان مهران و  شرق:

 بلوار رسالت حدفاصل میدان مهران و میدان طالقانی جنوب:

 بلوار ایت اهلل طالقانی حدفاصل میدان طالقانی تا خیابان میخک غرب:

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

1.040.000 1.920.000 1.600.000 
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 15-1بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 ارتفاعات شمالی شمال:

 ه تا ارتفاعات شمالیشرقی تا میدان بهارستان  و در ادام 5بلوار استقالل شمالی حدفاصل خیابان گلستان  شرق:

خیابان میخک  تا  وغربی  4شرقی و در ادامه خیابان گلستان  5تقاطع بلوار استقالل با خیابان گلستان  جنوب:
 بلوار ایت اهلل طالقانی

 بلوار ایت اهلل طالقانی از خیابان میخک تا ارتفاعات شمالی غرب:

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

990.000 1.820.000 1.520.000 
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 1-2بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 حدفاصل جاده ماهدشت و خیابان ذوب آهنبلوار پمپ گاز  شمال:

 قزوین –خیابان ذوب آهن حدفاصل بلوار پمپ گاز و خط راه آهن کرج  شرق:

 قزوین حدفاصل خیابان ذوب آهن و جاده ماهدشت –خط راه آهن کرج  جنوب:

 قزوین و بلوار پمپ گاز –جاده ماهدشت حدفاصل خط راه آهن کرج  غرب:

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

260.000  480.000 400.000 
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 2-2بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 کرج –کرج حدفاصل جاده ماهدشت و تقاطع خیابان ذوب آهن و اتوبان تهران  –اتوبان تهران  شمال:

 و بلوار پمپ گاز کرج –خیابان ذوب آهن حدفاصل اتوبان تهران  شرق:

 بلوار پمپ گاز حدفاصل جاده ماهدشت و خیابان ذوب آهن جنوب:

 کرج –جاده ماهدشت حدفاصل  بلوار پمپ گاز و اتوبان تهران  غرب:

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

210.000 380.000 320.000 
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 3-2بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار هفتم تیر حدفاصل بلوار شهید فهمیده و خیابان مصباح)بلوار امامزاده حسن( شمال:

 کرج –خیابان مصباح)بلوار امامزاده حسن( حدفاصل بلوار هفتم تیر و اتوبان تهران  شرق:

 کرج –آهن و اتوبان تهران  کرج حدفاصل جاده ماهدشت و تقاطع خیابان ذوب –اتوبان تهران  جنوب:

 کرج و بلوار هفتم تیر –بلوار شهید فهمیده حدفاصل اتوبان تهران   غرب:

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

520.000 960.000 800.000 
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 4-2بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 سن(حذکریای رازی حدفاصل چهارراه کارخانه قند و خیابان مصباح)بلوار امامزاده خیابان  شمال:

 خیابان مصباح)بلوار امامزاده حسن( حدفاصل بلوار ذکریای رازی و بلوار هفتم تیر شرق:

 بلوار هفتم تیر حدفاصل بلوار شهید فهمیده و خیابان مصباح)بلوار امامزاده حسن( جنوب:

 کارخانه قندچهارراه  غرب:

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

560.000 1.040.000 860.000 
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 5-2بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار بالل حدفاصل میدان هفتم تیر و میدان توحید و ادامه آن تا میدان قدس شمال:

 حسن حدفاصل میدان قدس و بلوار ذکریای رازیبلوار امام زاده  شرق:

 سن(حخیابان ذکریای رازی حدفاصل چهارراه کارخانه قند و خیابان مصباح)بلوار امامزاده  جنوب:

 بلوار هفتم تیر حدفاصل میدان هفت تیر و چهارراه کارخانه قند  غرب:

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

520.000 960.000 800.000 
 

  



28 
 

 6-2بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار مدرس حدفاصل بلوار شهید چمران و میدان امام شمال:

 بلوار شهید چمران حدفاصل بلوار مدرس و خیابان دانشکده شرق:

 یدان قدسمحسن و امتداد آن تا  خیابان دانشکده حدفاصل بلوار شهید چمران و بلوار امام زاده جنوب:

 دسمیدان ق بلوار شهید رجایی)دانشکده ( حدفاصل میدان امام و چهارراه دانشکده و در ادامه تا غرب:

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

1.040.000 1.920.000 1.600.000 
 

  



29 
 

 7-2بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خیابان دانشکده حدفاصل بلوار شهید چمران و بلوار امام زاده حسن شمال:

 بلوار شهید چمران حدفاصل خیابان دانشکده و میدان امام حسین شرق:

 بلوار هفتم تیر حدفاصل بلوار شهید چمران و بلوار امام زاده حسن جنوب:

 سنحزاده  مامهفتم تیر تا تقاطع خیابان دانشکده با بلوار ابلوار امام زاده حسن حدفاصل بلوار  غرب:

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

670.000 1.230.000 1.020.000 
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 8-2بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 کانال آبحدفاصل بلوار امام زاده حسن و بلوار هفتم تیر  شمال:

 کانال آب حدفاصل بلوار هفتم تیر و خیابان جلیل غفاری شرق:

یابان جاللی راغی و خچخیابان جلیل غفاری از کانال آب و ادامه ان خیابان شهید مظلومی تا تقاطع خیابان  جنوب:
 و امتداد آن تا بلوار امام زاده حسن متین )قلمستان(

 خیابان جاللی متین )قلمستان(و بلوار هفتم تیربلوار امام زاده حسن حدفاصل  غرب:

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

520.000 960.000 800.000 
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 9-2بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

ابان جاللی راغی و خیچتقاطع خیابان خیابان جلیل غفاری از کانال آب و ادامه ان خیابان شهید مظلومی تا  شمال:
 متین)قلمستان( و امتداد آن تا بلوار امام زاده حسن

 قزوین –کانال آب حدفاصل خیابان جلیل غفاری و اتوبان کرج  شرق:

 قزوین حدفاصل کانال آب و بلوار امام زاده حسن –اتوبان کرج  جنوب:

 قزوین و خیابان جلیلی متین )قلمستان( –بلوار امام زاده حسن حدفاصل اتوبان کرج  غرب:

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

350.000 650.000 540.000 
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 10-2بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 هن(ااندارد)ذوب خیابان استخیابان فردوسی و تقاطع اتوبان کرج قزوین و قزوین حدفاصل  –اتوبان کرج  شمال:

 قزوین و خیابان استاندارد)ذوب اهن( –خیابان فردوسی حدفاصل  اتوبان کرج  شرق:

یابان ختقاطع اتوبان کرج قزوین و خیابان فردوسی و و ابان استاندارد)ذوب اهن( حدفاصل خی جنوب:
 استاندارد)ذوب اهن(

 استاندارد)ذوب اهن(تقاطع اتوبان کرج قزوین و خیابان  غرب:

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

250.000 460.000 380.000 
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 11-2بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

اندارد)ذوب استیابان کانال مرد آباد و تقاطع اتوبان کرج قزوین و خبان استاندارد)ذوب اهن( حدفاصل خیا شمال:
 اهن(

 تبریز و خیابان استاندارد)ذوب اهن( –کانال مرد آباد حدفاصل  خط راه اهن تهران  شرق:

 آباداستاندارد)ذوب اهن( و کانال مرد قزوین حدفاصل  خیابان –خط راه اهن کرج  جنوب:

خط راه  ووب اهن( استاندارد)ذخیابان استاندارد)ذوب اهن( حدفاصل  تقاطع اتوبان کرج قزوین و خیابان  غرب:

 تبریز –اهن تهران 

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

250.000 460.000 380.000 
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 12-2بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 هنبان ذوب آخیابان پاسداران و خیاآباد و تقاطع ندارد)ذوب آهن( حدفاصل کانال مردخیابان استا شمال:

 تبریز –هن تهران آخیابان ذوب آهن حدفاصل خیابان پاسداران و خط راه  شرق:

 هنآباد و خیابان ذوب تبریز حدفاصل کانال مردآ –خط راه اهن تهران  جنوب:

 هن(آتبریز و خیابان استاندارد)ذوب  –آباد حدفاصل  خط راه اهن تهران کانال مرد غرب:

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

270.000 500.000 420.000 
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 13-2بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 قزوین حدفاصل خیابان پاسداران جنوبی و خیابان فردوسی –اتوبان کرج  شمال:

 قزوین و خیابان ذوب اهن –کرج خیابان پاسداران جنوبی حدفاصل اتوبان  شرق:

 خیابان استاندارد )ذوب آهن( حدفاصل خیابان ذوب آهن و خیابان فردوسی جنوب:

 قزوین –خیابان فردوسی حدفاصل خیابان استاندارد )ذوب آهن( و اتوبان کرج  غرب:

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

420.000                   770.000 640.000 
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 14-2بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار هفتم تیر حدفاصل خیابان شهید صدوقی و کانال آب شمال:

 قزوین و بلوار هفتم تیر –خیابان شهید صدوقی حدفاصل اتوبان کرج  شرق:

 خیابان شهید صدوقیقزوین حدفاصل کانال آب و  –اتوبان کرج  جنوب:

 قزوین و بلوار هفتم تیر –کانال آب  حدفاصل  اتوبان کرج  غرب:

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

310.000 580.000 480.000 
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 15-2بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 امام حسین و خیابان شهید صدوقیبلوار هفتم تیر حدفاصل میدان  شمال:

 کرج –بلوار شهید چمران حدفاصل میدان امام حسین و و اتوبان تهران  شرق:

 کرج حد فاصل بلوار شهید چمران و خیابان شهید صدوقی –اتوبان تهران  جنوب:

 کرج و بلوار هفتم تیر –خیابان شهید صدوقی حدفاصل اتوبان تهران  غرب:

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

310.000 580.000 480.000 
 

  



38 
 

 16-2بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 قزوین حدفاصل میدان شهید سلطانی و خیابان فردوسی –اتوبان کرج  شمال:

شهید  تا میدان ادامه آن جاده مالردخیابان آتش نشانی حدفاصل خیابان حسین آباد و بلوار بنفشه و  شرق:
 سلطانی

 خیابان ذوب آهن حدفاصل خیابان پاسداران و خیابان آتش نشانی جنوب:

 قزوین و خیابان ذوب آهن –خیابان پاسداران جنوبی حدفاصل اتوبان کرج  غرب:

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

420.000 770.000 640.000 
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 17-2بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 جاده فردیس حد فاصل میدان شهید سلطانی تا باشگاه شهرداری شمال:

 جاده فردیس حد فاصل میدان شهید سلطانی تا باشگاه شهرداری شرق:

 آتش نشانیبلوار جنوبی شهرک بنفشه از حد فاصل جاده فردیس تا خیابان  جنوب:

ن شهید تا میدا خیابان آتش نشانی حدفاصل خیابان حسین آباد و بلوار بنفشه و ادامه آن جاده مالرد غرب:
 سلطانی

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

520.000 960.000 800.000 
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 18-2بلوک شماره: 

 بلوکمحدوده 

 جاده مالرد شمال:

 تبریز و بلوار وحدت –جاده مالرد حد فاصل خط راه آهن تهران  شرق:

 تبریز حدفاصل جاده مالرد و ایستگاه راه اهن –خط راه آهن تهران  جنوب:

ان خیابداد آن تا نی و امتتقاطع جاده مالرد و بلوار وحدت و در ادامه بلوار جنوبی بنفشه تا خیابان آتش نشا غرب:

 تبریز –حسین آباد تا  خط راه آهن تهران 

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

310.000 580.000 480.000 
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 19-2بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 قزوین حدفاصل رودخانه و میدان شهید سلطانی –اتوبان کرج  شمال:

 تبریز –قزوین و خط راه آهن تهران  –رودخانه کرج حدفاصل اتوبان کرج  شرق:

 تبریز حدفاصل رودخانه و جاده مالرد –خط راه آهن تهران  جنوب:

 تبریز و میدان شهید سلطانی –جاده مالرد حدفاصل خط راه آهن تهران  غرب:

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

160.000 290.000 240.000 
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 1-4بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خیابان شعبان آباد) اول غربی( حدفاصل خیابان ولی عصر و جاده قزلحصار شمال:

 غربی 3خیابان ولی عصر حدفاصل خیابان شعبان آباد) اول غربی( و خیابان  شرق:

 خیابان ولی عصر و جاده قزلحصارغربی حدفاصل  3خیابان  جنوب:

 غربی 3جاده قزلحصار حدفاصل خیابان شعبان آباد) اول غربی( و خیابان  غرب:

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

190.000 350.000 290.000 
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 2-4بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 و جاده قزلحصار حدفاصل خیابان ولی عصرخیابان منبع آب  شمال:

 و خیابان منبع آب ) اول غربی( خیابان ولی عصر حدفاصل خیابان شعبان آباد شرق:

 ) اول غربی( حدفاصل خیابان ولی عصر و جاده قزلحصار خیابان شعبان آباد جنوب:

 ) اول غربی( شعبان آبادجاده قزلحصار حدفاصل خیابان منبع آب  و خیابان  غرب:

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

230.000 420.000 350.000 
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 3-4بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

ن تا جاده آاتوبان تهران قزوین حدفاصل خیابان مالک اشتر و امتداد ان تا بلوار شهید بهشتی و امتداد  شمال:
 قزلحصار

 ن تا اتوبان تهران قزوینآخیابان مالک اشتر حدفاصل خیابان منبع آب و امتداد  شرق:

 خیابان منبع آب حدفاصل خیابان مالک اشتر و جاده قزلحصار جنوب:

 جاده قزلحصار حدفاصل خیابان شهید بهشتی و  خیابان اکسیژن غرب:

 ک بر حسب نوع کاربری )ریال(ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امال
 اداری تجاری مسکونی

250.000 460.000 380.000 
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 4-4بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 شتران تا خیابان مالک آزوین حدفاصل بلوار امام خمینی)ارم( و خط مترو امتداد ق -اتوبان تهران شمال:

 زوین و خیابان رسولیق -بلوار امام خمینی)ارم( حدفاصل اتوبان تهران شرق:

یابان فرهنگ ن با خآ خیابان رسولی و در ادامه خیابانهای ولی عصر)افشار( و ولی عصر )فرهنگ(  تا تقاطع جنوب:
 )چهارراه فرهنگ(

 خیابان مالک اشتر  حدفاصل خیابان فرهنگ )چهارراه فرهنگ( و خط مترو غرب:

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

290.000 540.000 450.000 
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 5-4بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 (مینی )ارم خقزوین حدفاصل خیابان شهید معظمی )برادران گودرزی( و بلوار امام  –اتوبان تهران  شمال:

 تبریز -هران هن تآخط راه  قزوین و –خیابان شهید معظمی )برادران گودرزی( حدفاصل اتوبان تهران  شرق:

 ارم ()مام خمینی اتبریز حدفاصل خیابان شهید معظمی )برادران گودرزی(  و بلوار  –خط راه اهن تهران  جنوب:

 قزوین –بریز و اتوبان تهران ت -هن تهران آبلوار امام خمینی )ارم ( حدفاصل خط راه  غرب:

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

580.000 1.080.000 900.000 
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 6-4بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

داری شهر 4نطقه قزوین حدفاصل خیابان شهید معظمی )برادران گودرزی( تا مرز شرقی م –اتوبان تهران  شمال:
 کرج

 تبریز -هن تهران آقزوین و خط راه  –شهرداری کرج حدفاصل اتوبان تهران  4مرز شرقی منطقه  شرق:

ظمی )برادران شهرداری کرج و خیابان شهید مع 4خط  راه اهن تهران تبریز حدفاصل مرز شرقی منطقه  جنوب:
 گودرزی(

 تبریز -هران هن تآقزوین و خط راه  –خیابان شهید معظمی )برادران گودرزی( حدفاصل اتوبان تهران  غرب:

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

580.000 1.080.000 900.000 
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 7-4بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 تبریز حدفاصل بلوار امام خمینی) ارم( و جاده گلستان یکم –خط راه اهن تهران  شمال:

 شرقی 200تبریز و خیابان  –جاده گلستان یکم حدفاصل خط راه اهن تهران  شرق:

 شرقی و غربی حدفاصل جاده گلستان یکم و بلوار شهرداری)ولی عصر( 200های خیابان جنوب:

تداد آن تا  بلوار غربی و بلوار شهید مطهری)دانش( و ام 200بلوار شهرداری )ولی عصر( حدفاصل خیابان  غرب:
 بریزت -امام خمینی )ارم( و در امتداد ان تا خط راه اهن تهران 

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

540.000 1.000.000 830.000 
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 8-4بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 شرقی و غربی حدفاصل جاده گلستان یکم و بلوار شهرداری)ولی عصر( 200های خیابان شمال:

 شرقی و خیابان مسیح پاکدل 200جاده گلستان یکم حدفاصل خیابان  شرق:

 خیابان مسیح پاکدل حدفاصل جاده گلستان یکم و بلوار شهرداری)ولی عصر( جنوب:

 غربی 200خیابان مسیح پاکدل و خیابان  حدفاصل بلوار شهرداری)ولی عصر( غرب:

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

480.000 880.000 740.000 
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 9-4بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 ارم(بلوار شهید مطهری )دانش( حدفاصل بلوار شهرداری )ولی عصر( و بلوار امام خمینی )  شمال:

 بلوار شهرداری)ولی عصر( حدفاصل خیابان مسیح پاکدل و بلوار شهید مطهری )دانش(  شرق:

 خیابان مسیح پاکدل حدفاصل بلوار امام خمینی )ارم( و بلوار شهرداری )ولی عصر( جنوب:

 امام خمینی )ارم( حدفاصل  بلوار شهید مطهری )دانش( و خیابان مسیح پاکدلبلوار  غرب:

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

540.000 1.000.000 830.000 
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 10-4بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خیابان طالقانی )اول شرقی( حدفاصل خیابان ولی عصر و بلوار امام خمینی )ارم(  شمال:

 شرقی 3بلوار امام خمینی )ارم( حدفاصل خیابان طالقانی )اول شرقی( و خیابان  شرق:

 شرقی حدفاصل بلوار امام خمینی )ارم ( و خیابان ولی عصر 3خیابان  جنوب:

 شرقی و خیابان طالقانی )اول شرقی( 3خیابان ولیعصر حدفاصل خیابان  غرب:

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

230.000 420.000 350.000 
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 11-4بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

یابان فرهنگ ن با خآ خیابان رسولی و در ادامه خیابانهای ولی عصر)افشار( و ولی عصر )فرهنگ(  تا تقاطع شمال:
 )چهارراه فرهنگ(

 بلوار امام خمینی )ارم( حدفاصل خیابان رسولی و خیابان طالقانی )اول شرقی( شرق:

 خیابان ولی عصرخیابان طالقانی )اول شرقی( حدفاصل بلوار امام خمینی )ارم( و  جنوب:

 خیابان ولیعصر  حدفاصل خیابان طالقانی )اول شرقی( و چهارراه فرهنگ غرب:

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

190.000 350.000 290.000 
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 1-5بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

شتر  تا آزاد ان مالک احدفاصل میدان شهید چمران تا خیابان طالقانی و در ادامه خیابخیابان شهید ایرانی  شمال:
 قزوین -راه تهران 

 قزوین –تا آزاد راه تهران پردیسان از میدان شهید چمران  خ شهرک شرق:

 المیقزوین تا تقاطع خیابان شهید اس –تقاطع خیابان شهرک پردیسان با  آزاد راه تهران  جنوب:

 زوینق -خیابان شهید اسالمی حدفاصل خیابان مالک اشتر تا آزاد راه تهران  غرب:

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

210.000 380.000 320.000 
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 2-5بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 زوینق -شهید اسالمی تا آزاد راه تهران خیابان شهید بهشتی حدفاصل خیابان  شمال:

 زوینق -تا آزاد راه تهران المی حدفاصل خیابان  شهید بهشتی خیابان شهید اس شرق:

 باشد.(ی شکل می)محدوده مثلث قزوین حدفاصل خ شهید بهشتی تا خیابان شهید اسالمی –آزاد راه تهران  جنوب:

 قزوین حدفاصل خ شهید بهشتی تا خیابان شهید اسالمی –آزاد راه تهران  غرب:

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

250.000 460.000 380.000 
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 3-5بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 اهلل طالقانیخیابان شهید بهشتی حدفاصل خیابان شهید اسالمی تا خیابان آیت  شمال:

 خیابان آیت اهلل طالقانی حدفاصل خیابان شهید بهشتی تا خیابان مالک اشتر شرق:

 خیابان مالک اشتر حدفاصل خیابان شهید اسالمی تا خیابان آیت اهلل طالقانی جنوب:

 خیابان شهید اسالمی حدفاصل خیابان شهید بهشتی تا خیابان مالک اشتر غرب:

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

250.000 460.000 380.000 
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 4-5بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خیابان شهید بهشتی حدفاصل خیابان آیت اهلل طالقانی تا خیابان المهدی شمال:

 هوشیارخیابان المهدی حدفاصل خیابان شهید بهشتی تا خیابان شهدای  شرق:

دامه خیابان اان و در خیابان خیابان آیت اهلل طالقانی از تقاطع خیابان شهید ایرانی تا میدان شهید چمر جنوب:
 شهدای هوشیار تا تقاطع خیابان المهدی

 مران(ن شهید چخیابان آیت اهلل طالقانی حدفاصل خیابان شهید بهشتی تا خیابان شهید ایرانی )میدا غرب:

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

520.000 960.000 800.000 
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 5-5بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 متری گلشهر 45خیابان شهید بهشتی از خیابان المهدی تا خیابان  شمال:

 خیابان شهدای هوشیارمتری گلشهر از خیابان شهید بهشتی تا  45خیابان  شرق:

 متری گلشهر 45خیابان شهدای هوشیار از خیابان المهدی تا خیابان  جنوب:

 خیابان المهدی حدفاصل خیابان شهید بهشتی تا خیابان شهدای هوشیار غرب:

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

560.000 1.040.000 860.000 
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 6-5بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 متری گلشهر تا خیابان شهید حدادی 45خیابان شهید بهشتی از خیابان  شمال:

 متری محمدی 25خیابان شهید حدادی از خیابان شهید بهشتی تا خیابان  شرق:

 شهید حدادیمتری گلشهر تا خیابان  45متری محمدی از خیابان  25خیابان  جنوب:

 متری محمدی 25حدفاصل خیابان شهید بهشتی تا خیابان  متری گلشهر 45خیابان  غرب:

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

540.000 1.000.000 830.000 
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 7-5بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 از خیابان شهید حدادی تا خیابان دهقان ویالی اولخیابان شهید بهشتی  شمال:

 خیابان دهقان ویالی اول حدفاصل خیابان شهید بهشتی تا خیابان سرداران غربی شرق:

 خیابان سرداران غربی از خیابان شهید حدادی تا خیابان دهقان ویالی اول جنوب:

 سردارانخیابان شهید حدادی از خیابان شهید بهشتی  تا خیابان  غرب:

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

520.000 960.000 800.000 
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 8-5بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خیابان شهید بهشتی از دهقان ویالی اول تا بلوار یادگار امام شمال:

 بهشتی تا میدان امام خمینیبلوار یادگار امام از خیابان شهید  شرق:

 خیابان سرداران غربی از دهقان ویالی اول تا میدان امام خمینی جنوب:

 خیابان دهقان ویالی اول حدفاصل خیابان شهید بهشتی تا خیابان سرداران غربی غرب:

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

620.000 1.150.000 960.000 
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 9-5بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خیابان سرداران غربی از دهقان ویالی اول تا میدان امام خمینی شمال:

 بلوار یادگار امام از میدان امام خمینی تا خیابان درختی شرق:

 درختی خیابان درختی از بلوار یادگار امام تا خیابان شهید حدادی تا خیابان جنوب:

 درختی غربی تاخیابان شهید حدادی از خیابان سرداران  غرب:

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

520.000 960.000 800.000 
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 10-5بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

ان گلزار ی تا خیابحدادی و در ادامه خیابان شهید حدادخیابان درختی از خیابان معلم تا خیابان شهید  شمال:
 متری گلشهر 45شرقی و در امتداد آن خیابان  گلزار شرقی تا تقاطع 

 زوینق -خیابان معلم از خیابان درختی تا اتوبان کرج شرق:

 متری گلشهر 45قزوین از خیابان معلم تا تقاطع  –اتوبان کرج  جنوب:

 هر از خیابان گلزار شرقی تا اتوبان کرج قزوینمتری گلش 45خیابان  غرب:

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

620.000 1.150.000 960.000 
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 11-5بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 زوینق -متری گلشهر تا اتوبان کرج  45خیابان گلزار غربی از خیابان  شمال:

 متری گلشهر از خیابان گلزار شرقی تا اتوبان کرج قزوین 45خیابان  شرق:

 متری گلشهر تا پل مهر شهر 45قزوین از خیابان  –اتوبان کرج  جنوب:

 باشد.محدوده به صورت مثلثی شکل )فاقد ضلع غربی( می غرب:

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

480.000 880.000 740.000 
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 12-5بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 متری گلشهر تا میدان شهید چمران 45خیابان شهدای هوشیار از خیابان  شمال:

 متری گلشهر از خیابان گلزار غربی تا خیابان شهدای هوشیار 45خیابان  شرق:

 زوینق -متری گلشهر تا اتوبان کرج  45خیابان خیابان گلزار غربی از  جنوب:

 قزوین –خ شهرک پردیسان از میدان شهید چمران تا تا آزاد راه تهران  غرب:

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

370.000 690.000 580.000 
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 13-5بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 متری گلشهر تا خیابان شهید حد 45متری محمدی از خیابان  25خیابان  شمال:

 ر شرقیامتری محمدی تا خیابان گلز 25خیابان شهید حدادی از خیابان  شرق:

 متری گلشهر 45خیابان گلزار شرقی از خیابان شهید حدادی تا خیابان  جنوب:

 تا چهاراه گلزار متری گلشهر از خیابان شهید حدادی 45خیابان  غرب:

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

420.000 770.000 640.000 
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 1-6بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 دانشگاهمتداد خیابان تا تا تقاطع با ا 127و126و125و124در امتداد مرز قانونی شهرو گذر از موقعیت های  شمال:

 در امتداد ضلع شرقی خیابان دانشگاه تا ضلع جنوب شرقی میدان دانشگاه شرق:

 در امتداد ضلع جنوب خیابان شهید بهشتی جنوب:

 موقعیت زوین( تاتقاطع مرز منطقه)ضلع جنوب خیابان شهید بهشتی( با مرز قانونی شهر)آزاد راه کرج ق غرب:

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

100.000 190.000 160.000 
 

 

  



67 
 

 2-6بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 ار ظفرتا تقاطع با ضلع شرق بلو 129و128در امتداد مرز قانونی شهر و گذر از موقعیت های  شمال:

ع شرق خیابان قلم غربی تا تقاطع با ضل 16شجاعی در امتداد ضلع شرق بلوار ظفر تا ضلع جنوبی خیابان  شرق:
 تا  تقاطع با ضلع جنوبی بلوار باهنر

 در امتداد بلوار باهنر و گذر از ضلع جنوب میدان باهنر جنوب:

 تقاطع ضلع شرق خیابان دانشگاه تا تقاطع با مرز قانونی محدوده شهر غرب:

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

310.000 580.000 480.000 
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 3-6بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

انونی تا مرز ق 14تان متری ولیعصر و گذر از میدان ولیعصر و در ادامه خیابان بوس20در امتداد ضلع جنوب  شمال:
 منطقه

 1تا تقاطع با خیابان بوستان امتداد مرز منطقه)ضلع شرق خیابان امام خمینی(  شرق:

 غربی 23و  1در امتداد ضلع جنوب خیابان بوستان  6 جنوب:

تا   رز محدوده قانونی شهرمغربی در امتداد ضلع جنوب بلوار ظفر تا  تقاطع با  23تقاطع بلوار ظفر با خیابان  غرب:
 ولیعصرمتری 20تقاطع با خیابان گلستان و در امتداد آن تا  تقاطع با خیابان 

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

290.000 540.000 450.000 
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 4-6بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 یابان امام خمینیختا تقاطع با ضلع شرق 133و 132در امتداد محدوده قانونی شهر و گذر از موقعیت های  شمال:

 3امتداد مرز قانونی منطقه تا تقاطع با بوستان  شرق:

 متری ولیعصر20و گذر از ضلع جنوب میدان ولیعصر و خیابان  14در امتداد ضلع جنوب خیابان بوستان  جنوب:

تا  130موقعیت  با مرز محدوده قانونی شهر و در امتداد آن گذر از 1تقاطع ضلع شرق خیابان گلستان  غرب:
 131موقعیت 

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

210.000 380.000 320.000 
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 5-6بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

نوب خیابان بوستان جتا تقاطع با خیابان ضلع  1غربی و در ادامه بوستان 23در امتداد ضلع جنوب خیابان  شمال:
 یکم

 امتداد مرز منطقه )ضلع شرق خیابان امام( تا مرز منطقهدر  شرق:

 35شرقی و خیابان  9در امتداد ضلع جنوب خیابان  جنوب:

تا  تقاطع  خیابان شجاعی غربی با خیابان  قلم در امتداد خیابان قلم تا تقاطع با ضلع جنوب 9تقاطع خیابان  غرب:
 غربی 23با خیابان 

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

310.000 580.000 480.000 
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 6-6بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 م خمینیشرقی تا تقاطع با خیابان اما 9و  35در  امتداد ضلع جنوب خیابان باهنر و خیابان  شمال:

 میدان امام حسین )ع(در امتداد مرز منطقه تا تقاطع با ضلع جنوب  شرق:

و خیابان  113وغربی  1در امتداد جنوب و جنوب غرب میدان امام حسین و در امتدا ضلع جنوب خیابان  جنوب:
 رجایی

 ان باهنربا ضلع شرق خیابان رجایی و در امتداد آن تا  ضلع جنوب شرق مید 113تقاطع خیابان  غرب:

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

420.000 770.000 640.000 
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 7-6بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 غربی تا ضلع جنوب میدان امام حسین )ع( 1و  113در امتداد ضلع جنوب خیابان  شمال:

 2 در امتداد مرز منطقه )خیابان امام ( تا تقاطع با ضلع جنوب خیابان بنی نجار شرق:

دامه به سمت جنوب تا تقاطع با ضلع شرق خیابان ولیعصر و در ا2در امتداد ضلع جنوب خیابان بنی نجار  جنوب:
 خیابان ولیعصر

 113یابان خلع جنوب تقاطع مرز منطقه )خیابان شهید بهشتی( با خیابان قلم در امتداد آن تا تقاطع با ض غرب:

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

340.000 640.000 530.000 
 

 

  



73 
 

 8-6بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 تقاطع بامرز منطقه) خیابان امام( 3تا    2در امتدادضلع جنوب  خیابان بنی نجار شمال:

 طع مرز منطقه )خیابان شهید بهشتی(اتقدر امتداد مرز منطقه تا  شرق:

 در امتداد مرز منطقه) خیابان شهید بهشتی( جنوب:

ا ضلع با تقاطع تقاطع مرز منطقه )خیابان شهید بهشتی( و ضلع شرق خیابان ولیعصر و در امتداد آن ت غرب:
 جنوب خیابان بنی نجار

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

460.000 840.000 700.000 
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 9-6بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 شرقی تا  تقاطع با خیابان رجایی1غربی و 1متری و  16در امتداد ضلع جنوبی خیابان  شمال:

 در امتداد خیابان قلم تا  تقاطع با خیابان شهید بهشتی شرق:

 در امتداد مرز منطقه)ضلع جنوب خیابان شهید بهشتی( جنوب:

 ریمت16بان تقاطع خیابان شهید بهشتی با شرق آزادی و در ادامه خیابان بهشتی تا تقاطع با خیا غرب:

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

210.000 380.000 320.000 
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 10-6بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 میخیابان های محمدی و بلوار امام رضا تا تقاطع با خیابان اسال در امتداد ضلع جنوب شمال:

 در امتداد ضلع شرق خیابان اسالمی تا تقاطع باضلع شرق خیابان آزادی شرق:

 در امتداد مرز منطقه )ضلع جنوب خیابان بهشتی( جنوب:

ع با خیابان ا  تقاطتدانشگاه  تقاطع ضلع جنوب خیابان بهشتی با شرق خیابان دانشگاه و در امتداد خیابان غرب:
 محمدی

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

210.000 380.000 320.000 
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 11-6بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 در امتداد ضلع جنوبی بلوار  با هنر تا تقاطع با ضلع شرق خیابان بدرلو شمال:

ابان بهشتی  خیع شرق تقاطع با  ضلرلو و در ادمه خیابان بهشتی تا در امتداد ضلع شرق خیابان عباسعلی بد شرق:
 تقاطع با ضلع جنوب خیابان آزادی اسالمیو در امتدادآن تا 

 یمحمد یابان حیدری ساسانی وجنوب خیاباندر امتداد ضلع جنوب خیابان  اسالمی و شرق خ جنوب:

 وار باهنرطع با بلیابان محمدی با خیابان دانشگاه در امتداد ضلع شرق خیابان دانشگاه تا تقاتقاطع خ غرب:

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

310.000 580.000 480.000 
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 12-6بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار شهید رجایی و خیابان شهید بدرلوبلوار باهنر حدفاصل  شمال:

 متری 16بلوار شهید رجایی حدفاصل بلوار باهنر و خیابان  شرق:

 متری حدفاصل بلوار شهید رجایی و خیابان شهید بدرلو 16خیابان  جنوب:

 متری 16خیابان شهید بدرلو حدفاصل بلوار باهنر و خیابان  غرب:

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

270.000 500.000 420.000 
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 1-7بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خیابان شهید بهشتی حدفاصل بلوار آزادی و بلوار امام خمینی شمال:

 و خیابان شهید بهشتی 1خیابان یاسمن بلوار ازادی حدفاصل  شرق:

 بهشتی حدفاصل بلوار ازادی و بلوار امام خمینیخیابان شهید  جنوب:

 1بلوار امام خمینی حدفاصل خیابان شهید بهشتی و خیابان یاسمن  غرب:

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

730.000 1.340.000 1.120.000 
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 2-7بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

خیابان یاسمن و در ادامه بلوار انقالب تا تقاطع خیابان شهید مطهری و در ادامه خیابان های شهید  شمال:
 زادی )فلکه اول(آرنجبری و شهید کاوه حدفاصل بلوار امام خمینی )باغستان( و بلوار 

 و فلکه اول 1بلوار ازادی حدفاصل  خیابان یاسمن  شرق:

 حدفاصل بلوار آزادی و بلوار امام خمینیخیابان شهید بهشتی  جنوب:

 و یاسمن 1بلوار امام خمینی حدفاصل میدان خیابان یاسمن  غرب:

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

620.000 1.150.000 960.000 
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 3-7بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

یدان متداد آن تا مهرداری و ابیهقی و در ادامه خیابان گلستان اول و امتداد  بلوار انقالب تا خیابان شبلوار   شمال:
 طالقانی و در ادامه خیابان اول غربی )میرزایی پرور( تا فلکه اول

 تقاطع فلکه اول و خیابان اول غربی )میرزایی پرور( شرق:

ی شهید یابان هاتا تقاطع خیابان شهید مطهری و در ادامه خ خیابان یاسمن و در ادامه بلوار انقالب جنوب:
 (زادی )فلکه اولآرنجبری و شهید کاوه حدفاصل بلوار امام خمینی )باغستان( و بلوار 

 بلوار امام خمینی )باغستان( حدفاصل خیابان یاسمن و بلوار بیهقی غرب:

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

540.000 1.000.000 830.000 
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 4-7بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار شهید جعفر موذن حدفاصل بلوار مصطفی خمینی و بلوار امام خمینی)باغستان( شمال:

 بلوار مصطفی خمینی حدفاصل بلوار شهید جعفر موذن و بلوار بیهقی شرق:

 حدفاصل بلوار مصطفی خمینی و بلوار امام خمینی)باغستان(بلوار بیهقی  جنوب:

 بلوار امام خمینی)باغستان( حدفاصل بلوار شهید جعفر موذن و بلوار بیهقی غرب:

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

460.000 840.000 700.000 
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 5-7بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 ارتفاعات شمال:

 اتدیوار ندامتگاه رجایی شهر)بلوار دانشگاه( حدفاصل  بلوار شهید جعفرموذن و ارتفاع شرق:

 هرشبلوار شهید جعفرموذن حدفاصل بلوار امام خمینی)باغستان( و دیوار ندامتگاه رجایی  جنوب:

 بلوار امام خمینی)باغستان( تا ارتفاعات غرب:

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

460.000 840.000 700.000 
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 6-7بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 ارتفاعات شمال:

 اعاتدیوار دانشگاه از تقاطع بلوار شهید جعفر موذن و تقاطع ان با بلوار نبوت تا ارتف شرق:

 ایی شهر)بلوارمتگاه رججعفر موذن از تقاطع بلوار نبوت با بلوار جمهوری اسالمی تا دیوار ندا بلوار شهید جنوب:
 دانشگاه(

 اتدیوار ندامتگاه رجایی شهر)بلوار دانشگاه( حدفاصل  بلوار شهید جعفرموذن و ارتفاع غرب:

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

350.000 650.000 540.000 
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 7-7بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 یی شهر(ادی )رجابلوار شهید جعفر موذن از تقاطع بلوار نبوت با بلوار جمهوری اسالمی تا بلوار از  شمال:

 بلوار استقالل حدفاصل بلوار شهید مطهری و بلوار شهید جعفر موذن  شرق:

 بلوار شهید مطهری حدفاصل بلوار استقالل و بلوار آزادی )رجایی شهر(  جنوب:

 بلوار آزادی )رجایی شهر( حدفاصل فلکه اول و بلوار شهید جعفر موذن غرب:

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

730.000 1.340.000 1.120.000 
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 8-7بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار شهید جعفر موذن حدفاصل بلوار ازادی )رجایی شهر( و بلوار رستاخیز شمال:

 بلوار آزادی )رجایی شهر( حدفاصل فلکه اول و بلوار شهید جعفر موذن شرق:

 اول غربی)میرزایی پرور ( حدفاصل فلکه اول و میدان طالقانیخیابان  جنوب:

 رستاخیز حدفاصل میدان طالقانی و بلوار شهید جعفر موذنبلوار  غرب:

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

730.000 1.340.000 1.120.000 
 

  



86 
 

 9-7بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 انقالببلوار شهید جعفر موذن حدفاصل بلوار رستاخیز و بلوار  شمال:

 بلوار رستاخیز حدفاصل میدان طالقانی و بلوار شهید جعفر موذن شرق:

 خیابان شهرداری حدفاصل میدان طالقانی و بلوار انقالب جنوب:

 بلوار انقالب حدفاصل  بلوار شهید جعفر موذن و خیابان شهرداری غرب:

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

520.000 960.000 800.000 
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 10-7بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار شهید جعفر موذن حدفاصل بلوار انقالب و بلوار مصطفی خمینی شمال:

 بلوار انقالب حدفاصل بلوار شهید جعفر موذن و خیابان گلستان اول شرق:

 نیبیهقی حدفاصل بلوار انقالب و بلوار مصطفی خمیو در ادامه بلوار  1خیابان گلستان  جنوب:

 بلوار مصطفی خمینی  حدفاصل بلوار بیهقی و بلوار شهید جعفر موذن غرب:

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

520.000 960.000 800.000 
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 11-7بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 زادیآبلوار شهید مطهری حدفاصل بلوار استقالل و بلوار  شمال:

 بلوار استقالل حدفاصل بلوار شهید مطهری و بلوار ماهان غربی شرق:

 زادیآبلوار ماهان غربی حدفاصل بلوار استقالل و بلوار   جنوب:

 زادی حدفاصل بلوار شهید مطهری و بلوار ماهان غربیآبلوار  غرب:

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

520.000 960.000 800.000 
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 1-8بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 زادیآحدفاصل خیابان انقالب و بلوار بلوار ماهان غربی  شمال:

 و خیابان شهید بهشتی نقالب حدفاصل بلوار ماهان غربیخیابان ا شرق:

 خیابان شهید بهشتی حدفاصل خیابان انقالب و بلوار آزادی جنوب:

 بلوار آزادی حدفاصل بلوار ماهان غربی و خیابان شهید بهشتی غرب:

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

620.000 1.150.000 960.000 
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 2-8بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار ماهان غربی حدفاصل میدان جمهوری اسالمی و خیابان انقالب شمال:

 جرلوآخیابان جمهوری اسالمی حدفاصل میدان  جمهوری اسالمی و میدان شهید  شرق:

 جرلو و خیابان انقالبآخیابان شهید بهشتی حدفاصل میدان شهید  جنوب:

 و خیابان شهید بهشتی ماهان غربیبلوار خیابان انقالب حدفاصل  غرب:

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

520.000 960.000 800.000 
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 3-8بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار ماهانبلوار ماهان شرقی حدفاصل میدان جمهوری اسالمی و  شمال:

 هید بهشتییابان شد آن تا خبلوار آیت اهلل طالقانی و امتدا بلوار ماهان حدفاصل بلوار ماهان شرقی و شرق:

 خیابان شهید بهشتی حدفاصل میدان شهید آجرلو و بلوار آیت اهلل طالقانی جنوب:

 رلوجآخیابان جمهوری اسالمی حدفاصل میدان  جمهوری اسالمی و میدان شهید  غرب:

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

1.250.000 2.300.000 1.920.000 
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 4-8بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار موالنا حدفاصل  بلوار ایت اهلل طالقانی و خیابان شهید کلهر)کسری( شمال:

 حدفاصل  بلوار ماهان و خیابان شکوفه)بلوار موالنا(بلوار ایت اهلل طالقانی  شرق:

 هر)کسری(بان شهید کلبلوار ایت اهلل طالقانی و خیاادامه بلوار ماهان شرقی حدفاصل بلوار ماهان و در   جنوب:

 شهید کلهر)کسری( حدفاصل بلوار موالنا و بلوار ماهان شرقی غرب:

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

940.000 1.730.000 1.440.000 
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 5-8بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار شهید مطهری حدفاصل بلوار ایت اهلل طالقانی و خیابان ابو علی سینا شمال:

 بلوار ایت اهلل طالقانی حدفاصل بلوار شهید مطهری و بلوار موالنا شرق:

 بلوار موالنا حدفاصل  بلوار ایت اهلل طالقانی و خیابان شهید کلهر)کسری(  جنوب:

 ید مطهریتقاطع بلوار موالنا و ابو علی سینا و در ادامه خیابان ابو علی سینا تا بلوار شه غرب:

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

520.000 960.000 800.000 
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 6-8بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 میدان نبوت والقانی طحدفاصل بلوار ایت اهلل  بلوار مالصدرا و در ادامه بلوار تربیت مربی غربی)تعاون( شمال:

 بلوار ایت اهلل طالقانی حدفاصل میدان طالقانی و میدان آزادگان شرق:

 بلوار ایت اهلل طالقانی و بلوار نبوتبلوار شهید مطهری حدفاصل   جنوب:

 بلوار نبوت حدفاصل میدان نبوت و بلوار شهید مطهری غرب:

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

520.000 960.000 800.000 
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 7-8بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 نسترن حدفاصل بلوار تربیت مربی غربی)تعاون( و تربیت شرقیبلوار  خیابان  شمال:

 ( و میدان طالقانی25بلوار ایت اهلل طالقانی حدفاصل بلوار نسترن )تربیت  شرق:

 تا بلوار مالصدرابی)تعاون( حدفاصل میدان طالقانی بلوار تربیت مربی غر جنوب:

 (25ت بلوار مالصدرا و  بلوار نسترن )تربیبلوار تربیت مربی غربی)بلوار تعاون( حدفاصل  غرب:

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

420.000 770.000 640.000 
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 8-8بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 ارتفاعات حسن اباد شمال:

 ( و ارتفاعات25)تربیت بلوار ایت اهلل طالقانی  حدفاصل بلوار نسترن  شرق:

 بلوار  نسترن حدفاصل بلوار تربیت مربی غربی)تعاون( و بلوار ایت اهلل طالقانی جنوب:

 ( و ارتفاعات25بلوار تربیت مربی غربی)تعاون( حدفاصل بلوار نسترن )تربیت  غرب:

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

290.000 540.000 450.000 
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 9-8بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 ارتفاعات شمال:

 بلوار مالصدرا و ارتفاعاتتربیت مربی غربی)تعاون( حدفاصل  بلوار شرق:

 بلوار مالصدرا حدفاصل بلوار تربیت مربی غربی)تعاون( و بلوار نبوت جنوب:

 دانشگاه حدفاصل  بلوار مالصدرا و ارتفاعاتبلوار نبوت و در ادامه خیابان  غرب:

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

310.000 580.000 480.000 
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 10-8بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 غربی بلوار نبوت حدفاصل بلوار استقالل و تقاطع بلوار نبوت و خیابان بوعلی شمال:

 هریبلوار نبوت تقاطع بلوار نبوت و خیابان بوعلی غربی تا تقاطع آن با بلوار شهید مط شرق:

 بلوار شهید مطهری  حدفاصل بلوار نبوت و بلوار استقالل جنوب:

 حدفاصل بلوار نبوت و بلوار شهید مطهریبلوار استقالل  غرب:

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

420.000 770.000 640.000 
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 11-8بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار مطهری حدفاصل خیابان ابوعلی سینا و بلوار استقالل شمال:

 خیابان ابوعلی سینا و در ادامه خیابان شهید کلهر  )کسری( و بلوار ماهان غربی شرق:

 غربی حدفاصل خیابان شهید کلهر )کسری( و بلوار استقاللبلوار ماهان  جنوب:

 بلوار استقالل حدفاصل بلوار شهید مطهری و بلوار ماهان غربی غرب:

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

420.000 770.000 640.000 
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 1-9بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار شهدای دانش آموز از خیابان شهید حیدر خانی تا خیابان معلم شمال:

 زوینق -خیابان شهید حیدر خانی از تقاطع بلوار شهدای دانش آموز  تا اتوبان کرج  شرق:

 قزوین از خیابان شهید حیدر خانی تا خیابان معلم -اتوبان کرج  جنوب:

 قزوین -اتوبان کرج خیابان معلم از خیابان درختی تا  غرب:

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

560.000 1.040.000 860.000 
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 2-9بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار سرداران شرقی از میدان امام خمینی تا میدان والفجر شمال:

 والفجر تا خیابان خیام شرقی)خدابخش (متری از میدان  35خیابان  شرق:

 از خیابان خیام شرقی تا میدان مادربلوار شهدای دانش آموز  جنوب:

 بلوار یادگار امام از میدان مادر تا میدان امام خمینی غرب:

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

580.000 1.080.000 900.000 
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 3-9بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خیابان شهید بهشتی از بلوار یادگار امام تا میدان سپاه شمال:

 خیابان جمهوری اسالمی از میدان سپاه تا میدان والفجر شرق:

 بلوار سرداران شرقی از میدان امام خمینی تا میدان والفجر جنوب:

 از میدان امام خمینی تا خیابان شهید بهشتیادگار امام یبلوار  غرب:

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

580.000 1.080.000 900.000 
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 4-9بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 فروردین( 12) خیابان شهید بهشتی از میدان سپاه تا خیابان چهارصد دستگاه شمال:

 )قیام( دستگاه فروردین( از خیابان شهید بهشتی تا خیابان شهدای چهارصد 12خیابان چهارصد دستگاه) شرق:

بان جهان چیت فروردین( تا خیا 12) خیابان شهدای چهارصد دستگاه)قیام( از خیابان چهارصد دستگاه جنوب:
 متری 35و در ادامه تا خیابان  )بلوار عالمه جعفری(

متری تا  35خیابان  ( از خیابان شهید بهشتی تا میدان والفجر و در ادامهخیابان جمهوری اسالمی )جنوبی غرب:
 تقاطع خیابان شهدای چهارصد دستگاه

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

420.000 770.000 640.000 
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 5-9بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 لقانی جنوبیآیت اهلل طافروردین( تا چهارراه  12) خیابان شهید بهشتی از خیابان چهارصد دستگاه شمال:

 خیابان آیت اهلل طالقانی جنوبی از خیابان شهید بهشتی تا خیابان قیام شرق:

 دستگاهخیابان قیام از خیابان آیت اهلل طالقانی جنوبی تا خیابان چهارصد  جنوب:

 )قیام( د دستگاهفروردین( از خیابان شهید بهشتی تا خیابان شهدای چهارص 12) خیابان چهارصد دستگاه غرب:

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

620.000 1.150.000 960.000 
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 6-9بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خیابان شهید بهشتی از چهارراه  آیت اهلل طالقانی جنوبی تا میدان شهدا شمال:

یابان خشهدا تا میدان شهدا به خیابان مظاهری و خیابان شهد فیضی تا خیابان قریشی و خیابان سیدال شرق:
 آبان تا بلوار بالل 13)شهید زارع( و خیابان بعثت تا خیابان  شقایق

 )بالل( از چهارراه هفت تیر تا میدان توحید )بالل( بلوار هفتم تیر جنوب:

 خیابان آیت اهلل طالقانی جنوبی از چهارراه آیت اهلل طالقانی تا چهارراه هفت تیر غرب:

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

960.000 1.770.000 1.470.000 
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 7-9بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 )دانشکده ( خیابان شهید بهشتی از میدان شهدا تا بلوار شهید رجائی شمال:

 راه دانشکدهدانشکده ( از میدان امام تا چهاربلوار شهید رجائی ) شرق:

 )بالل( بلوار بالل از چهار راه دانشکده  تا میدان توحید جنوب:

 تا میدان شهداخیابان شهید مظاهری از میدان توحید  غرب:

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

1.350.000 2.500.000 2.080.000 
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 8-9بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خیابان شهید فیضی تا خیابان قریشی تا سیدالشهدا شمال:

 فیضی تا میدان توحید )بالل(خ مظاهری )مهدیه( از خیابان شهید  شرق:

 )بلوار بالل( )بالل( تا تقاطع جاوید )بالل( از میدان توحید بلوار هفتم تیر جنوب:

یابان خشهدا تا میدان شهدا به خیابان مظاهری و خیابان شهد فیضی تا خیابان قریشی و خیابان سیدال غرب:
 بلوار باللآبان تا  13)شهید زارع( و خیابان بعثت تا خیابان  شقایق

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

730.000 1.340.000 1.120.000 
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 9-9بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خیابان قیام از خیابان آیت اهلل طالقانی تا خیابان جهان چیت)بلوار عالمه جعفری( شمال:

 آیت اهلل طالقانی از خیابان قیام تا چهارراه هفتم تیرخیابان  شرق:

 بلوار شهدای دانش آموز از چهارراه هفت تیر تا خیابان شهدای چهارصد دستگاه جنوب:

 خیابان شهدای چهارصد دستگاه از خیابان قیام تا بلوار شهدای دانش آموز غرب:

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

620.000 1.150.000 960.000 
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 10-9بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 متری 35)بلوار عالمه جعفری( تا خیابان  خیابان شهدای چهارصد دستگاه از خیابان جهان چیت شمال:

 آموزخیابان شهدای چهارصد دستگاه از خیابان قیام تا بلوار شهدای دانش  شرق:

 فری()بلوار عالمه جع بلوار شهدای دانش آموز از خیابان خیام شرقی تا خیابان جهان چیت جنوب:

دای اطع بلوار شهمتری از خیابان شهدای چهارصد دستگاه در ادامه خیابان خیام شرقی تا تق 35خیابان  غرب:
 دانش آموز

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

560.000 1.040.000 860.000 
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 11-9بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار شهدای دانش آموز از تقاطع بلوار راه آهن تا تقاطع خیابان شهید حیدر خانی شمال:

 قزوین –توبان کرج اراه آهن از بلوار شهدای دانش آموز تا خیابان ترمینال در ادامه تا تقاطع  بلوار  شرق:

 قزوین از تقاطع بلوار راه آهن تا تقاطع خیابان شهید حیدر خانی –اتوبان کرج  جنوب:

 قزوین –خانی از تقاطع بلوار شهدای دانش آموز تا اتوبان کرج خیابان شهید حیدر غرب:

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

290.000 540.000 450.000 
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 12-9بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار شهدای دانش آموز از چهارراه هفت تیر تا تقاطع بلوار راه آهن شمال:

 ند()چهارراه کارخانه ق بلوار  هفتم تیر از چهارراه هفتم تیر تا خیابان ذکریای رازی شرق:

ن ر ادامه خیاباهمیده و د)چهارراه کارخانه قند( از بلوار  هفتم تیر  تا میدان شهید ف خیابان ذکریای رازی جنوب:

 قزوین )خیابان ترمینال( –شهید فهمیده تا اتوبان کرج 

 بلوار راه آهن از تقاطع بلوار شهدای دانش آموز تا خیابان ترمینال غرب:

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

360.000 670.000 560.000 
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 1-11بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خط مترو حدفاصل رودخانه کرج تا خیابان داروپخش شمال:

 خیابان داروپخش حدفاصل خط مترو و جاده هفت جوی شرق:

 رودخانه کرج از خط مترو تا جاده هفت جوی جنوب:

 ب است.د و فاقد ضلع غرباششکل میمثلثی محدوده  :غرب

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

100.000 160.000 140.000 
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 2-11بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 کرج حدفاصل رودخانه کرج و خیابان شهید میرالی)برق( –اتوبان تهران  شمال:

 کرج و خط مترو –)برق( حدفاصل اتوبان تهران  خیابان شهید میرالی شرق:

 )برق( و رودخانه کرج خط مترو حدفاصل خیابان شهید میرالی جنوب:

 کرج و  خط مترو –رودخانه کرج حدفاصل اتوبان تهران  غرب:

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

160.000 240.000 200.000 
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 3-11بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خیابان شهید مدرس حدفاصل کمربندی کرج چالوس و بلوار شهید چمران شمال:

 ج چالوسبلوار شهید مدرس حدفاصل پل کالک تا میدان حافظ و در ادامه تا ابتدای کمربندی کر شرق:

 میدان شهید سلطانی و پل کالک کرج حدفاصل –اتوبان تهران  جنوب:

 حدفاصل خیابان شهید مدرس و میدان شهید سلطانیبلوار شهید چمران  غرب:

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

250.000 380.000 330.000 
 

  



115 
 

 4-11بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بیلقان ارتفاعات شمال:

 چالوس و در ادامه رودخانه کرج تا انتهای حد )خیابان نظر بابا( –کمربندی کرج  شرق:

کوچه  –ابان سرجوب و در ادامه رودخانه کرج چالوس تا خی -خیابان نظر بابا از تقاطع کمربندی کرج  جنوب:
 سرچشمه تا تقاطع خیابان شهید مدرس

 بیلقان مدرس تا خیابان جانبازان )چالوس ( تا ارتفاعات بلوار شورا از تقاطع خیابان شهید غرب:

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

210.000 320.000 270.000 
 

  



116 
 

 5-11بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خیابان سرجوبالوس تا چ -خیابان نظر بابا از تقاطع کمربندی کرج  شمال:

 چالوس از تقاطع خیابان نظر بابا تا میدان حافظ –کمربندی کرج  شرق:

 خیابان مدرس از میدان حافظ تا پل حصار جنوب:

 ابا(بیابان نظر چالوس از میدان امیرکبیر و در ادامه رودخانه کرج تا انتهای حد )خ –کمربندی کرج  غرب:

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

210.000 320.000 270.000 
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 6-11بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 ارتفاعات منتهی به خط چهارم حصار شمال:

 محدوده منتهی به خط سه حصار شرق:

 محدوده خط چهارم حصار جنوب:

 محدوده خط چهارم حصار غرب:

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

170.000 260.000 220.000 
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 7-11بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خط چهارم حصار شمال:

 ارتفاعات خلج آباد و کالک نو شرق:

 ارتفاعاتیابان شهید کاظمی( حد فاصل پل کالک تا خ -خ اسکندری )جاده کالک باال جنوب:

ط چهارم ابتدای خ بیلقان تا –بلوار شهید مدرس از پل کالک  تا میدان حافظ و در ادامه  کمربندی کرج  غرب:
 حصار

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

210.000 320.000 270.000 
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 8-11بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 اظمی(ک خیابان شهید -خیابان شمشاد حدفاصل بلوار جهان نما و خیابان شهید اسکندی )جاده کالک باال شمال:

 بلوار جهان نما شرق:

 رج حدفاصل بلوار جهان نما و پل کالکک  -اتوبان تهران  جنوب:

 شمشاد ا خیابانکاظمی( تخیابان شهید اسکندری از پل کالک و در ادامه جاده کالک باال)خیابان شهید  غرب:

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

310.000 480.000 410.000 
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 9-11بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 ی کالک باالمحدوده شمال:

 ی کالک باالمحدوده شرق:

 ی کالک باالمحدوده جنوب:

 ی کالک باالمحدوده غرب:

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

250.000 380.000 330.000 
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 10-11بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

  محدوده شهرک نیروی انتظامی شمال:

 محدوده شهرک نیروی انتظامی شرق:

 انتظامیمحدوده شهرک نیروی  جنوب:

 محدوده شهرک نیروی انتظامی غرب:

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

310.000 480.000 410.000 
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 11-11بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 محدوده پارک جنگلی جهان نما شمال:

 محدوده پارک جنگلی جهان نما شرق:

 محدوده پارک جنگلی جهان نما جنوب:

 محدوده پارک جنگلی جهان نما غرب:

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

100.000 160.000 140.000 
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 12-11بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 محدوده شهرک خاتم االنبیا شمال:

 شهرک خاتم االنبیامحدوده  شرق:

 محدوده شهرک خاتم االنبیا جنوب:

 محدوده شهرک خاتم االنبیا غرب:

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

250.000 380.000 330.000 
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 13-11بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 حدفاصل خیابان دارو پخش و پل کالککرج  –اتوبان تهران  شمال:

 کرج و جاده مخصوص –خیابان دارو پخش حدفاصل اتوبان تهران  شرق:

 جاده مخصوص حدفاصل خیابان دارو پخش و پل کالک جنوب:

 پل کالک غرب:

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

310.000 480.000 410.000 
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 14-11بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 جاده مخصوص حدفاصل خیابان دارو پخش و خیابان شهید میرالی  )برق( شمال:

 تقاطع جاده مخصوص و خط مترو شرق:

 خط مترو حدفاصل جاده مخصوص و خیابان شهید میرالی)برق( جنوب:

 مخصوص و خط متروخیابان شهید میرالی )برق( حدفاصل جاده  غرب:

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

160.000 240.000 200.000 
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 1-12بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار امیرکبیر حدفاصل میدان امیرکبیر و جاده قزلحصار شمال:

مرز محدوده  تارخان باسامیرکبیر  و امتداد آن تا خیابان ستارخان و تقاطع خ خیابان آزادی حدفاصل میدان  شرق:
 قانونی شهر

 شهرداری کرج 4مرز جنوبی محدوده قانونی منطقه  جنوب:

 جاده قزلحصار حدفاصل بلوار امیرکبیر تا انتهای حد غرب:

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

350.000 650.000 540.000 
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 2-12بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

ار آزادی و بلوار شهرداری کرج حدفاصل جاده قزلحصار و تقاطع بلو 12مرز شمالی محدوده قانونی منطقه  شمال:
 بی نام

شهرداری کرج  و بلوار  12قانونی منطقه بلوار ارم و در ادامه بلوار ایران مهر حدفاصل مرز شمالی محدوده  شرق:
 امیر کبیر

 حدفاصل بلوار ایران مهر و جاده قزلحصاربلوار امیرکبیر  جنوب:

 جاده قزل حصار حدفاصل بلوار امیرکبیر تا مرز منطقه غرب:

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

250.000 460.000 380.000 
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 3-12بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 تقاطع بلوار بی نام و بلوار آزادی شمال:

 بلوار ارکیده حدفاصل بلوارآزادی و خیابان زنبق و امتداد آن تا بلوار امیرکبیر شرق:

 بلوار امیرکبیر حدفاصل خیابان زنبق و بلوار ایران مهر جنوب:

 اری کرجشهرد 12بلوار ارم حدفاصل بلوار امیرکبیر و مرز قانونی منطفه بلوار ایران مهر و  غرب:

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

370.000 690.000 580.000 
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 4-12بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 )ارم( و امتداد ان تا انتهای حدحدفاصل بلوار امام خمینی  4خیابان میالد  شمال:

 و بلوار آزادی 4بلوار امام خمینی )ارم( حدفاصل خیابان میالد  شرق:

 بی تا بلوار ارکیدهشرقی و در ادامه بلوار ملت غرتقاطع بلوار آزادی و بلوار ملت  جنوب:

 4تقاطع بلوار ارکیده و بلوار ملت غربی و امتداد ان تا خیابان میالد  غرب:

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

330.000 610.000 510.000 
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 5-12بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 غربی( حدفاصل خیابان ولیعصر و انتهای حد 5خیابان شهید ابوالمنصوری ) شمال:

 4غربی( و خیابان میالد  5ابوالمنصوری )خیابان ولی عصر حدفاصل خیابان شهید  شرق:

 حدفاصل خیابان ولی عصر و انتهای حد 4خیابان میالد  جنوب:

طع با ضلع جنوبی با مرز محدوده قانونی شهر و رد امتداد آن تا تقا 4تقاطع ضلع جنوب خیابان میالد  غرب:
 غربی 5خیابان 

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

310.000 580.000 480.000 
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 6-12بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 غربی حدفاصل خیابان ولیعصر تا انتهای حد 3خیابان  شمال:

 غربی( 5غربی و خیابان شهید ابوالمنصوری ) 3خیابان ولیعصر حدفاصل خیابان  شرق:

 غربی( حدفاصل خیابان ولی عصر و انتهای حد 5)خیابان شهید ابوالمنصوری  جنوب:

ع هرابیه( تا تقاطسغربی با مرز محدوده قانونی شهر )در بر دارنده کل شهرک  5تقاطع ضلع جنوب خیابان  غرب:
 غربی3با ضلع جنوبی خیابان 

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

310.000 580.000 480.000 
 

 

  



132 
 

 7-12بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 شرقی حدفاصل بلوار امام خمینی )ارم( و خیابان ولی عصر 3خیابان  شمال:

 4شرقی و خیابان میالد 3بلوار امام خمینی حدفاصل خیابان  شرق:

 حدفاصل بلوار امام خمینی )ارم( و خیابان ولی عصر 4خیابان میالد  جنوب:

 شرقی 3و خیابان  4خیابان ولی عصر حدفاصل خیابان میالد  غرب:

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

370.000 690.000 580.000 
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 8-12بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 جاده یکم گلستانخیابان مسیح پاکدل حدفاصل بلوار امام خمینی و  شمال:

 جاده یکم گلستان حدفاصل خیابان مسیح پاکدل و خیابان بی نام شرق:

 جانیخیابان بی نام در امتداد بلوار ازادی  تا تقاطع خیابان گلستان یکم و خیابان خان جنوب:

 بی نام بلوار امام خمینی )ارم( حدفاصل خیابان مسیح پاکدل و تقاطع بلوار ازادی و خیابان غرب:

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

480.000 880.000 740.000 
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 9-12بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

متداد خیابان جانی و اخیابان بی نام در امتداد بلوار ازادی  تا تقاطع خیابان گلستان یکم و خیابان خان شمال:
 تا انتهای حد  گلستانک

 شهرداری کرج 12مرز شرقی منطقه  شرق:

 شهرداری کرج 12خیابان قربانی حدفاصل بلوار امام خمینی )ارم( و مرز شرقی منطقه  جنوب:

وب خیابان ا ضلع جنتقاطع ضلع جنوب خیابان امیر کبیر و ضلع شرق خیابان ارم در امتداد آن تا تقاطع ب غرب:
 گلستان

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

330.000 610.000 510.000 
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 10-12بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار امیرکبیر حدفاصل خیابان آزادی و بلوار امام خمینی )ارم( شمال:

 حدبلوار امام خمینی )ارم( حدفاصل بلوار امیرکبیر و انتهای  شرق:

 انخمنطبق با محدوده قانونی شهر و تا تقاطع با ضلع شرق خیابان ستار جنوب:

ا مرز محدوده تارخان بسخیابان آزادی حدفاصل میدان امیرکبیر  و امتداد آن تا خیابان ستارخان و تقاطع خ  غرب:
 قانونی شهر

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

350.000 650.000 540.000 
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 11-12بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

خیابان  ضلع شرق در امتداد ضلع جنوب خیابان ملت غربی . کذر از میدان کاج و ملت شرقی تا تقاطع با شمال:
 ارم

 بلوار امام خمینی )ارم( حدفاصل بلوار امیر کبیر و بلوار آزادی شرق:

 بلوار امیرکبیر حدفاصل بلوار امام خمینی )ارم( و خیابان زنبق جنوب:

 خیابان زنبق و در ادامه خیابان ارکیده حدفاصل بلوار امیر کبیر و بلوار ملت غربی غرب:

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

370.000 690.000 580.000 
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 ارزش معامالتی امالک

 بخش آسارا
(1397)جهت اجرا در سال   
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 ابخش آسار  -1-13بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

  10-8-7-2-1 های ثبتیپالک

  دره سر -ونس -نوجان -جهان -وردیج روستاهای

 

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شمال:

 روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگرانتهای محدوده  شرق:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر جنوب:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر غرب:

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

70.000 140.000 110.000 
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 ابخش آسار  - 2-13بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

  3 های ثبتیپالک

 کندر روستاهای
  

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شمال:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شرق:

 مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر انتهای محدوده روستاهای جنوب:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر غرب:

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

90.000 160.000 120.000 
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 ابخش آسار  - 3-13بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

   359-158-159 های ثبتیپالک

  کندرآب -باغ پیر -بیلقان )بعد از پل( روستاهای
 

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شمال:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شرق:

 مناطق دیگرانتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با  جنوب:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر غرب:

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

70.000 140.000 110.000 
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 ابخش آسار  -4-13بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

  6-5-4های ثبتی پالک

 ینهو -پورکان -سرودار روستاهای
 

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شمال:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شرق:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر جنوب:

 مرز مشترک با مناطق دیگر انتهای محدوده روستاهای مذکور تا غرب:

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

110.000 180.000 140.000 
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 ابخش آسار  - 5-13بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

   21-12-11-9های ثبتی پالک

 خوزنکال -ملک آباد -گرنا -آدران روستاهای
 

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شمال:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شرق:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر جنوب:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر غرب:

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

50.000 110.000 70.000 
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 ابخش آسار  -6-13 بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

   20-19-18-17-15های ثبتی پالک

  ورخ -سیجان -چاران -گی -گوراب روستاهای
 

 مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگرانتهای محدوده روستاهای  شمال:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شرق:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر جنوب:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر غرب:

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

40.000 110.000 70.000 

 

 

 

 

 

 
 



144 
 

 ابخش آسار  - 7-13بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

  16-14-13های ثبتی پالک

  رزیارتس -ابهرک -ارنگه روستاهای
 

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شمال:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شرق:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر جنوب:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر غرب:

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

50.000 110.000 90.000 
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 ابخش آسار  - 8-13بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

  24-23-22های ثبتی پالک

 رزکان -کوشک باال -واریان روستاهای
  

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شمال:

 مشترک با مناطق دیگرانتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز  شرق:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر جنوب:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر غرب:

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

50.000 110.000 90.000 
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 ابخش آسار  -9-13 بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

  32-31-30-29-28-25های ثبتی پالک

 نآغوری واریا -کلها واریان -رم سرلک واریانس -یراچالس -نشو -مورود روستاهای
  

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شمال:

 مرز مشترک با مناطق دیگرانتهای محدوده روستاهای مذکور تا  شرق:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر جنوب:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر غرب:

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

50.000 110.000 90.000 
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 ابخش آسار  - 10-13بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

  34-32-27-26 های ثبتیپالک

  آسارا -ری زمین -سیرا -پل خواب روستاهای
 

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شمال:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شرق:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر جنوب:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر غرب:

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

100.000 160.000 130.000 
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 ابخش آسار  - 11-13بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

  45-44-43-42-41-40 های ثبتیپالک

 رودتشن -ورزن -کلوان -لستانلی -لهاک -آیکان -رزاوی -تکیه سپهساالر روستاهای
  

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شمال:

 دیگرانتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق  شرق:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر جنوب:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر غرب:

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

40.000 90.000 50.000 
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 ابخش آسار  - 12-13بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

 37-36-35های ثبتی پالک

 ردهد -خیارستان -کیاسرالت روستاهای
  

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شمال:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شرق:

 مرز مشترک با مناطق دیگرانتهای محدوده روستاهای مذکور تا  جنوب:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر غرب:

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

50.000 110.000 80.000 

 

 

 

 

 

 
 



150 
 

 ابخش آسار  - 13-13بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

 39-38ثبتیهای پالک

 کیاسر -همه جا روستاهای
 

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شمال:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شرق:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر جنوب:

 تا مرز مشترک با مناطق دیگر انتهای محدوده روستاهای مذکور غرب:

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

40.000 90.000 50.000 
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 بخش آسارا  - 14-13بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

 7-2-1 های ثبتیپالک

 یدانکم -سرک -شهرستانک روستاهای
 

 روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگرانتهای محدوده  شمال:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شرق:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر جنوب:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر غرب:

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

50.000 110.000 90.000 
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 بخش آسارا  - 15-13بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

 6-5-4-3 های ثبتیپالک

 کالرود -گسیل -النیز -شلینگ روستاهای
 

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شمال:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شرق:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر جنوب:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر غرب:

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

30.000 90.000 50.000 
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 بخش آسارا  - 16-13بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

 22-21-20-19-18-17-16-11-10-9-8 های ثبتیپالک

 -نساء باال -گچسر -لهو -اه پلش -آسیاب درگاه -کوشک -ملک فالیز -حسنکدر -سرخدر -گرماب روستاهای

 نساء پایین
 

 روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگرانتهای محدوده  شمال:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شرق:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر جنوب:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر غرب:

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

50.000 120.000 90.000 
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 بخش آسارا  - 17-13بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

 12 های ثبتیپالک

 والیت رود روستاهای
 

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شمال:

 مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر انتهای محدوده روستاهای شرق:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر جنوب:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر غرب:

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

110.000 180.000 140.000 
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 بخش آسارا  - 18-13بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

 13-15-14 های ثبتیپالک

 النگرودو -کهنه ده -آزادبر روستاهای
 

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شمال:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شرق:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر جنوب:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر غرب:

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

40.000 90.000 60.000 
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 شهر آسارا –بخش آسارا   - 19-13بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

 34-32-27-26 های ثبتیپالک

 آسارا -ری زمین -سیرا -پل خواب روستاهای
 

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شمال:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شرق:

 روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگرانتهای محدوده  جنوب:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر غرب:

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

100.000 160.000 130.000 
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 ارزش معامالتی امالک

مرکزیروستاهای بخش   
(1397)جهت اجرا در سال   
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 1-14بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

 محمودآباد یروستا
 

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شمال:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شرق:

 با مناطق دیگرانتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک  جنوب:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر غرب:

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

150.000 225.000 187.000 
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 2-14بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

 آتیشگاه یروستا
 

 روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگرانتهای محدوده  شمال:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شرق:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر جنوب:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر غرب:

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

100.000 160.000 136.000 

 

  



160 
 

 3-14بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

  خوارس -دروان یهاروستا
 

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شمال:

 مناطق دیگرانتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با  شرق:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر جنوب:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر غرب:

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

30.000 60.000 45.000 
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 4-14بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

 هلجرد یروستا
 

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شمال:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شرق:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر جنوب:

 روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگرانتهای محدوده  غرب:

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

120.000 180.000 150.000 
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 5-14بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

 گلستانک یروستا
 

 مناطق دیگرانتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با  شمال:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شرق:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر جنوب:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر غرب:

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

150.000 225.000 180.000 
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 6-14بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

  علی آباد کتول یروستا
 

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شمال:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شرق:

 روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگرانتهای محدوده  جنوب:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر غرب:

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

90.000 135.000 112.000 
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 7-14بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

  کندراب -باغ پیر یهاروستا
 

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شمال:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شرق:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر جنوب:

 ا مناطق دیگرانتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک ب غرب:

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

80.000 120.000 100.000 
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 8-14بلوک شماره: 

 محدوده بلوک:

  سیاهکالن یروستا
 

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر شمال:

 روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگرانتهای محدوده  شرق:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر جنوب:

 انتهای محدوده روستاهای مذکور تا مرز مشترک با مناطق دیگر غرب:

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

80.000 120.000 100.000 
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کمالشهر شهرستان امالک معامالتیارزش   

(1397)جهت اجرا در سال   
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 (1محدوده بلوک ) - 137پالک شماره بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 متر به خیابان بیست و یکم رضوانیه ) خشکبار سبز ( 428 شمال:

 340 قسمت سوم 1/1متر محدود به کوچه  108خیابان اصلی رضوانیه قسمت دوم متر به  1816قسمت قسمت اول  3در  شرق:

 متر محدود به خیابان ثمره) امام صادق (

 متر محدود به بلوار شهید بهشتی 540 جنوب:

 متر به اراضی معروف به حاج صادقی 2389 غرب:

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

170.000 260.000 220.000 
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 (2محدوده بلوک ) - 137پالک شماره بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 دی( 9متر مابین قطعات مسکونی و باغات )سوله ورزشی  278 شمال:

 متر به خیابان ثمره )امام صادق )ع( 863 شرق:

 انه ثمرهمتر به کارخ 61سوم رضوانیه و قسمت دوم در دو قسمت می باشد: قسمت اول به خیابان  جنوب:

ر به محدوده مت 108متر به خیابان اصلی رضوانیه و قسمت دوم  756در دوقسمت می باشد: قسمت اول  غرب:
 1/1کوچه 

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

100.000 160.000 140.000 
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 (3محدوده بلوک ) - 137پالک شماره بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 متر به خیابان نوزدهم رضوانیه 230 شمال:

 متر به خیابان ثمره 822 شرق:

 دی( 9متر مابین قطعات مسکونی و باغات )سوله ورزشی  278 جنوب:

 متر به خیابان اصلی رضوانیه 1060 غرب:

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

200.000 300.000 260.000 
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 (4محدوده بلوک ) - 137پالک شماره بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 متر به خیابان نیک کاال 1142 شمال:

د به بلوار متر محدو 105متر محدود به بلوار بهشت سکینه. قسمت دوم  1048قسمت: قسمت اول  5در  شرق:
مت متر محدود به قطعات مسکن و شهرسازی قس 310بهشت سکینه و قطعات تعاونی. قسمت سوم 

صل خیابان متر محدود به حد فا 126متر محدود به خیابان شهید صادق پور قسمت پنجم  110چهارم 
 کمال شهر 24شهید صادق پور، آتش نشانی و کالنتری 

 هید بهشتیمتر به بلوار ش 562 جنوب:

 متر به خیابان ثمره )امام صادق )ع( ( 2086 غرب:

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

160.000 240.000 200.000 
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 (1محدوده بلوک )141پالک شماره بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 ماشین سازان و خیابان اصنافمتر محدود به خیابان  1226 شمال:

 متری احداثی( 16متر حد فاصل خیابان اصناف و خیابان نورمنش ) 610 شرق:

تر و قسمت م 500متر به خیابان شهید صادق پور و نورمنش قسمت دوم  935در سه قسمت: قسمت اول  جنوب:
 متر هر دو به خیابان نهر 82سوم 

ات تعاونی متر محدود به قطع 114متر و قسمت سوم  310قسمت دوم متر  105قسمت: قسمت اول  4در  غرب:
تش متر به ضلع شرق آ 70مسکن کارکنان شهرداری و قطعات مسکن و شهرسازی و قسمت چهارم 

 نشانی و خیابان شهید صادقپور

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

 اداری تجاری مسکونی

80.000 120.000 100.000 
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 (2محدوده بلوک )141پالک شماره بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 قزوین -محدود به اتوبان کرج  شمال:

متر  884 متر محدود به شرکت برناک )غرب شهرک طالقانی( قسمت دوم 357در دو قسمت: قسمت اول  شرق:
 به خیابان بستنی گلمهر

 141سمت دوم متر محدود به خیابان ماشین سازان و خیابان اصناف و ق 1226در دو قسمت: قسمت اول  جنوب:
 متر محدود به خیابان طالقانی

متر محدود  1024متر محدود به اتوبان و کارخانه شهد ناب و قسمت دوم  207در دو قسمت: قسمت اول  غرب:
 به بلوار بهشت سکینه

 ربری )ریال(ارزش معامالتی هر متر مربع عرصه امالک بر حسب نوع کا
 اداری تجاری مسکونی

120.000 180.000 150.000 
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 (3محدوده بلوک )141پالک شماره بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 شمال اتوبان محدود به پارک جنگلی هلجرد و روستای هلجرد و دانشکده جهاد کشاورزی شمال:

 هلجرد و اتوبانمتر به دیوار ورازان حدفاصل  433و 1354در دو قسمت:  شرق:

 نقزوی -متر محدود به اتوبان کرج  3136 جنوب:

 محدود به اراضی تعاونی کشاورزی غرب:

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

220.000 340.000 290.000 
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 (1محدوده بلوک )142پالک بلوک شماره: 

 بلوکمحدوده 

 رجک -متر هر دو به اتوبان تهران  541متر و  604قسمت  2در  شمال:

 - شرق:

 متر هر دو به خیابان نورمنش 356متر و قسمت دوم  620در دو قسمت : قسمت اول  جنوب:

 متر به خیابان بنیاد 780 غرب:

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

80.000 120.000 100.000 
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 (2محدوده بلوک )142پالک شماره بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 متری طالقانی 20متر به  141کرج و قسمت دوم  –متر به اتوبان تهران  783در دو قسمت : قسمت اول  شمال:

 متر به خیابان بنیاد 780 شرق:

 متر به خیابان نورمنش 727 جنوب:

متر  884م متر به دیوار شرکت برناک )غرب شهرک طالقانی( قسمت دو 357در دو قسمت : قسمت اول  غرب:
 به خیابان بستنی گلمهر

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

100.000 160.000 140.000 
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 (1محدوده بلوک )143پالک شماره بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

متر  1281 متر اراضی زراعی به موازات خیابان شهید بهشتی قسمت دوم 651قسمت: قسمت اول  3در  شمال:
متر محدود  546متر محدود به دیوار باغ دولتی و قسمت چهارم  218محدوده نهر کمال شهر قسمت سوم 

 به دیوار باغ دولتی

یابان خمتر محدود به  600متر محدود به اراضی خرمدشت قسمت دوم  850اول قسمت: قسمت  3در  شرق:
 متر محدود به نهر زراعی 345گلستان و قطعات کمالی روستا و قسمت سوم 

 متر به ریل آهن 2264 جنوب:

 متر به دیوار باغ دولتی و قطعات قیاسی 491 غرب:

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

 اداری تجاری مسکونی

50.000 80.000 70.000 
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 (2محدوده بلوک )143پالک شماره بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 متر هر دو به خیابان امام )ره( 917و  441در دو قسمت  شمال:

 1متر روبروی ظفر  223 شرق:

 1خیابان ظفر  متر به 260پیشاهنگی قسمت دوم متر به خیابان ولیعصر اول  654قسمت قسمت اول  6در  جنوب:
متر به نهر  1281متر به اراضی کشاورزی به موازات بلوار شهید بهشتی قسنت چهارم  651قسمت سوم 

قسمت قسمت  متر هر دو به دیوار باغ دولتی در دو 546متر و قسمت ششم  218کمال شهر قسمت پنجم 
متر به  1281قسمت دوم  1ر کمال شهر تا روبروی ظفر متر به اراضی کشاورزی حد فاصل نه 651اول 

 نهر کمال شهر

قسمت سوم  متر به خیابان مهر و 132و قسمت دوم  26متر به میعاد  487در سه قسمت ک قسمت اول  غرب:
 متر محدود به دیوار باغ دولتی 218

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

90.000 140.000 120.000 
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 (3محدوده بلوک )-143پالک شماره بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 متربه بلوار شهید بهشتی 1509 شمال:

 متر به خیابان مهر 1233و قسمت دوم  26متر به میعاد  487در دو قسمت قسمت اول  شرق:

 متر به دیوار باغ دولتی 546امام خمینی و متر به خیابان  441و  917قسمت  3در  جنوب:

 فشهمتر به خیابان بن 97و 15متر محدود به خیابان عرفان شمالی و جنوبی الی فجر  1772 غرب:

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

100.000 160.000 140.000 
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 143از پالک 4حدوده بلوک م - 143شماره  پالکبلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 هرمتر به خیابان ن 82متر و  500متر به خیابان نورمنش و  935متر و  1080قسمت  4در  شمال:

 1متر به ظفر  260متر به خیابان شهید چمران پیشاهنگی و  335قسمت  2در  شرق:

 - جنوب:

 حشمدار()تانکر سازی  22متر به ظفر  75 غرب:

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

90.000 140.000 120.000 
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 (1محدوده بلوک )144پالک شماره بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 متری سعدی 16متر به خیابان  892 شمال:

 متر به جاده قزلحصار 626 شرق:

 متر به ریل آهن 658 جنوب:

متر به  72 متر به خیابان گلستان و قطعات کمالی روستا قسمت دوم 393در چهار قسمت: قسمت اول  غرب:
متر به نهر  345احداثی و قسمت چهارم  16متر به خیابان  63قسمت سوم که جنوبی است  6انتهای میثم 

 و اراضی کشاورزی

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

80.000 120.000 100.000 
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 (2محدوده بلوک )144پالک شماره بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 متر به بلوار شهید بهشتی 249 شمال:

 متر به جاده قزلحصار 1712 شرق:

 متری سعدی 16متر به خیابان  892 جنوب:

 5یثم ممتر به  126متر به خیابان ولیعصر خرمدشت و قسمت دوم  1671اول در دو قسمت: قسمت  غرب:

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

90.000 140.000 120.000 
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 (3محدوده بلوک )144پالک شماره بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار شهید بهشتیمتر به  1383 شمال:

 صفر به دلیل سه ضلع بودن شرق:

 متر به خیابان ولیعصر خرمدشت 1677 جنوب:

 متر حدفاصل بلوار شهید بهشتی و خیابان ولیعصر خرمدشت به زمینهای کشاورزی 1065 غرب:

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

100.000 160.000 140.000 
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 144از پالک 4حدوده بلوک م -144پالک شماره بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 متر همگی به خیابان ولیعصر اول پیشاهنگی   654و  50و  273و  57قسمت  4در  شمال:

 متر به خیابان اصلی پیشاهنگی 236 شرق:

 متر به بلوار شهید بهشتی 1109 جنوب:

 1متر به خیابان ظفر  260 غرب:

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

100.000 160.000 140.000 
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 (5) محدوده بلوک - 144پالک شماره بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 اتوبان کرج قزوینمتر به خیابان نورمنش حدفاصل خیابان شهید چمران و  620 شمال:

 مصالح فروشان متر به خیابان 657متر به اتوبان کرج قزوین . قسمت دوم  340قسمت: قسمت اول  2در  شرق:

 متر به بلوار شهید بهشتی 368 جنوب:

ابان شهید متر به خی 336متر به خیابان اصلی پیشاهنگی و قسمت دوم  636قسمت: قسمت اول  2در  غرب:
 چمران

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

80.000 120.000 100.000 
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 (6) محدوده بلوک - 144پالک شماره بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 صفر )بدلیل سه ضلع بودن( شمال:

 متر به اتوبان کرج قزوین 496متر و  355 شرق:

 بلوار شهید بهشتیمتر به  351 جنوب:

 متر به خیابان مصالح فروشان 657 غرب:

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

160.000 240.000 200.000 
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 (1محدوده بلوک ) 367پالک شماره بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 متری صنعتکاران 30و خیابان کمربندی حدفاصل دیوار باغ دولتی و  14بوستان و  14متر به گلستان  701 شمال:

 متر به دیوار باغ دولتی 491 شرق:

 متر به ریل آهن 655 جنوب:

 متری صنعتکاران 30متر به خیابان  403 غرب:

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

90.000 140.000 120.000 
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 (2محدوده بلوک )367پالک شماره بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 متر به بلوار شهید بهشتی 358 شمال:

 متر به شهرک کمالیه 1283 شرق:

 متر به کمربندی جنوبی 355 جنوب:

 متر به خیابان صنعتکاران 1287 غرب:

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

130.000 200.000 170.000 
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 (3محدوده بلوک )367پالک شماره بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 متر به بلوار شهید بهشتی 705 شمال:

 متر به عرفان شمالی و خیابان شهید نیک فالح 1772 شرق:

 )کمربندی( 14متر به گلستان و بوستان  346 جنوب:

 متری جانبازان 1000متر به قطعات  1283 غرب:

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

170.000 260.000 220.000 
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محمدشهرشهرستان  معامالتی امالکارزش   

(1397)جهت اجرا در سال   

 

   



190 
 

 یکمحدوده منطقه بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 امام حسین یابانخ -شهرداری یابانخ شمال:

 خیام یابانخمتری اسالمی و  12 یابانخ شرق:

 المهدی  یابانمدرسه امامت و خ یابانخ جنوب:

 مطهری یابانخ -طالقانی یابانخ غرب:

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

470.000 720.000 610.000 
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 محدوده منطقه دوبلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 امام حسین یابانخ –خبر نگاران  یابانخ شمال:

 مطهری یابانخ شرق:

 ایستگاه تاکسی یابانخ –حافظ  یابانانتهای خ جنوب:

 حریم شهر کرج غرب:

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

180.000 280.000 240.000 
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 محدوده منطقه سهبلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 حافظخیابان ایستگاه تاکسی و انتهای خیابان  شمال:

 مطهریخیابان  شرق:

 متری جنوب الدن و جنوب زمینهای مهین خاکی 16خیابان  جنوب:

 گلستانک 41خیابان  غرب:

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

230.000 360.000 310.000 
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 محدوده منطقه چهاربلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 مدرسه امامتخیابان  شمال:

 دشت بهشت سوم و چهارم نهر آب خیابان شرق:

 مشرف خیابان جنوب:

 خمینی بلوار امام غرب:

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

390.000 600.000 510.000 
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 محدوده منطقه پنجبلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 مهین خاکی-متری جنوب الدن 10خیابان  شمال:

 طالقانیخیابان  شرق:

 17کبیر و خ امیرخیابان  جنوب:

 کبیرامیر 23خیابان  غرب:

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

310.000 480.000 410.000 
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 محدوده منطقه ششبلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 المهدیخیابان  شمال:

 بلوار امام خمینی شرق:

 بلوار آزادگان جنوب:

 میخک و امیر کبیر و خ طالقانیخیابان  غرب:

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

420.000 640.000 540.000 
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 محدوده منطقه هفتبلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 میخک 17خیابان  شمال:

 متری غرب پارک آزادگان 24 خیابان شرق:

 شهید آهویی و خ رحمانی خیابان جنوب:

 صیاد شیرازی خیابان غرب:

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

290.000 440.000 370.000 
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 محدوده منطقه هشتبلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 2مجوز حریم منطقه  شمال:

 شعبانیو خ شهید  23خیابان  شرق:

 مجاهدین و خ آهوییخیابان  جنوب:

 متری ضلع غربی پارک آزادگان 24خیابان  غرب:

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

230.000 360.000 310.000 
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 محدوده منطقه نهبلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار آزادگان شمال:

 بلوار امام خمینی شرق:

 ورودی طالئیه و خ آهویی یابانخ جنوب:

 متری ضلع غرب پارک آزادگان 24 یابانخ غرب:

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

420.000 640.000 540.000 
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 محدوده منطقه دهبلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 طالئیه و خآهوییخیابان  شمال:

 بلوار امام خمینی شرق:

 صالحیخیابان  جنوب:

 طهماسبیخیابان  غرب:

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

360.000 560.000 480.000 
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 محدوده منطقه یازدهبلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خ زیبادشت شمال:

 خ هزارو یک شب و جنب شوکت پور شرق:

 ورودی عباس آباد جنوب:

 بلوار امام خمینی غرب:

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

310.000 480.000 410.000 
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 محدوده منطقه دوازدهبلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خشهید آهویی و خ رحمانی شمال:

 خ طهماسبی شرق:

 بلوار صالحی جنوب:

 بلوار شهید دهقان و خ شهید صیاد شیرازی غرب:

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

230.000 360.000 310.000 
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 محدوده منطقه سیزدهبلوک شماره: 

 بلوکمحدوده 

 بلوار صالحی شمال:

 بلوار امام خمینی شرق:

 خ ناطقی جنوب:

 خ هجرت غرب:

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

210.000 320.000 270.000 
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 محدوده منطقه چهاردهبلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 بلوار شهید صالحی شمال:

 خ هجرت و پوران جنوبی شرق:

 خ قائم مقام فراهانی جنوب:

 خ الغدیر غرب:

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

310.000 480.000 410.000 
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 محدوده منطقه پانزدهبلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 اسدیورودی عباس آباد و کوی  شمال:

 خ جنب سردخانه کاله شرق:

 خ یاس و کوچه شهید الهیاری جنوب:

 5خ شهیدان زارعی و حریم منطقه  غرب:

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

230.000 360.000 310.000 
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 محدوده حریم منطقه یکبلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خ خبر نگاران-خ بسیج شمال:

 خ شهید مردانی-متری 12ساختمان  شرق:

 خ امام حسین -خ شهرداری جنوب:

 ضلع شرق کوی بهار غرب:

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

310.000 480.000 410.000 
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 منطقه دومحدوده حریم بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 26خ بهار  شمال:

 امیرکبیر 23گلستانک و خ  41خ  شرق:

 خ شهید نمازی جنوب:

 خ باغ حاج قدرت تا ادامه باغ صالحی غرب:

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

130.000 200.000 170.000 
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 محدوده حریم منطقه سهبلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 ساختمان منطقه اصفهانیا و خ تربیت همگی چمن گشت شمال:

 خ صیادشیرازی انتهای علی آباد زمینهای بازنشستگان مرز کرج شرق:

 خ بهاران و انتهای پارک فدک جنوب:

 ..... غرب:

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

120.000 180.000 150.000 
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 محدوده حریم منطقه چهاربلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 شهرک بهاران خ آرامش شمال:

 باشگاه چوگان شرق:

 مرز ماهدشت جنوب:

 مسکن مهر غرب:

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

210.000 320.000 270.000 
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 محدوده حریم منطقه پنجبلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 ورودی عباس آباد و خ ناطقی شمال:

 بهمن 22محله عباس آباد و انتهای خ  شرق:

 خ پدم و خ آرامش جنوب:

 خ نهر آبا سیاه غرب:

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

210.000 320.000 270.000 
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 محدوده حریم منطقه ششبلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خ وحدت شمال:

 نهر آب مرز صفادشت شرق:

 خ پدم جنوب:

 بهمن و محله عباس اباد 22خ  غرب:

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

180.000 280.000 240.000 
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 محدوده حریم منطقه هفتبلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خ زیبادشت شمال:

 شهرک داشلیجه شرق:

 خ وحدت و محله عباس آباد و ورودی عباس آباد جنوب:

 خ هزارویک شب و پادگان شوکت پور غرب:

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

210.000 320.000 270.000 
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 محدوده حریم منطقه هشتبلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خ صنعت شمال:

 کانال آب مرز صفادشت شرق:

 حریم نهر آب جنوب:

 خ ورودی شهرک داشلیجه غرب:

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

160.000 240.000 200.000 
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 محدوده حریم منطقه نهبلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 انتهای خ دشت بهشت سوم مرز مشکین دشت شمال:

 کانال آب و خ ولیعصر شرق:

 خ زیبا دشت جنوب:

 4بلوار امام خمینی و محدوده قانونی منطقه  غرب:

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

170.000 260.000 220.000 

 

  

  



214 
 

 

 

 

 

 

 

 

ماهدشت شهرستان معامالتی امالکارزش   
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 1بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 ماهدشت و کرج شهرداری 12 منطقه حریم مرز شمال:

 حریم و مهر مسکن رقیش الیه منتهی خیابان و زیتونکار خیابان امتداد 2 اقاقیای تقاطع تا بهاران خیابان شرق:
 کرج شهرداری 12 منطقه

 بهاران خیابان تا کشاورز بلوار فاصل حد امام بلوار جنوب:

 مهر مسکن انتهای تا خمینی امام میدان از کشاورز بلوار غرب:

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

70.000 110.000 90.000 
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 2بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 10 حافظ کوچه شرقی حافظ کوچه ولیعصر کوچه شهرداری کوچه شمال:

 شهرداری کوچه تا خمینی امام میدان از کشاورز بلوار شرق:

 خمینی امام میدان تا آزادگان میدان شمال فاصل حد امام بلوار جنوب:

 10 حافظ تا آزادگان میدان فاصل حد حافظ خیابان غرب:

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

160.000 240.000 200.000 
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 3بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 جهاد خیابان تا کشاورز بلوار فاصل حد ماهواره جاده جنوب شمال:

 ماهواره جاده جنوب تا شهرداری کوچه فاصل حد کشاورز بلوار شرق:

 10 حافظ کوچه شرقی حافظ کوچه ولیعصر کوچه شهرداری کوچه جنوب:

 ماهواره جاده جنوب تا عموزاده امتدادبلوار بسیج بلوار تا10 حافظ بهشتی خیابان غرب:

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

80.000 120.000 100.000 

 

  



218 
 

 4بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 تقاطع تا بیات یدشه کوچه شمال دبیرزاده خیابان ولیعصر مسجد تا بهشتی خیابان فاصل حد ترابی خیابان شمال:
 نصر خیابان

 ترابی کوچه تا آزادگان میدان فاصل حد بهشتی شهید خیابان شرق:

 نصر خیابان تا آزادگان میدان فاصل حد امام بلوار جنوب:

 بیات شهید کوچه تا امام بلوار فاصل حد نصر خیابان غرب:

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

160.000 250.000 210.000 
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 5بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

  قائم خیابان صلفا حد کش زه خیابان فرهنگیان کوچه انتهای تا عموزاده خیابان فاصل حد جهاد خیابان شمال:
 نصر خیابان تا

 جهاد خیابان تا ترابی کوچه فاصل حد بهشتی شهید خیابان عموزاده بلوار شرق:

 بیات شهید کوچه زاده دبیر خیابان ترابی خیابان جنوب:

 کش زه خیابان تا بیات شهیدان کوچه فاصل حد نصر خیابان غرب:

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

80.000 120.000 100.000 
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 6بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 2 پیشک انتهای تا جهاد خیابان فاصل حد ماهواره جاده جنوب شمال:

 هماهوار جاده جنوب امتداد تا جهاد خیابان تقاطع امتداد تا فرهنگیان خیابان انتهای شرق:

 کش زه خیابان جهاد خیابان جنوب:

 2 پیشک انتهای خیابان غرب:

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

50.000 70.000 60.000 
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 7بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 پدم خیابان تا خان خدایار راه سه فاصل حد امام بلوار شمال:

 پدم پنجم کوچه تا امام بلوار فاصل حد پدم خیابان شرق:

 صفادشت اراضی و 1 دانش خیابان جنوب:

 1 دانش خیابان تا امام بلوار فاصل حد خان خدایار خیابان غرب:

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

70.000 110.000 90.000 
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 8بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 سکینه بی بی خیابان تا  1 دانش خیابان فاصل حد خان خدایار خیابان شمال:

 سلمیان تا خان خدایار خیابان فاصل حد 1 دانش خیابان شرق:

 سلمیان و 1 دانش خیابان تقاطع امتداد تا سکینه بی بی قدیم خیابان جنوب:

 سکینه بی بی چهاراه تا خان خدایار خیابان  فاصل حد سکینه بی بی خیابان غرب:

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

50.000 80.000 70.000 
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 9بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 خان خدایار راه سه تا آزادگان میدان جنوب فاصل حد امام بلوار شمال:

 اردیبهشت خیابان تا خان خدایار راه سه فاصل حد خان خدایار خیابان شرق:

 سکینه بی بی خیابان تا خان خدایار خیابان فاصل حد اردیبهشت بلوار شمال جنوب:

 اردیبهشت خیابان شمال تا آزادگان میدان فاصل حد سکینه بی بی خیابان غرب:

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

150.000 230.000 200.000 

 

  



224 
 

 10بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 سکینه بی بی خیابان تا خان خدایار خیابان فاصل حد اردیبهشت بلوار جنوب شمال:

 خان خدایار خیابان تالقی تا اردیبهشت خیابان فاصل حد خان خدایار خیابان شرق:

 سکینه بی بی خیابان و خان خدایار خیابان تالقی جنوب:

 خان خدایار خیابان تالقی تا اردیبهشت خیابان فاصل حد سکینه بی بی خیابان غرب:

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

100.000 160.000 140.000 
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 11بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 آزادگان میدان تا رحمانی خیابان فاصل حد امام بلوار شمال:

 3 نیلوفر کوچه تا امام بلوار حدفاصل رحمانی خیابان شرق:

 اول کوچه 2 الله کوچه3 نیلوفر کوچه جنوب:

 2 الله کوچه تا  آزادگان میدان فاصل حد سکینه بی بی خیابان غرب:

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

150.000 230.000 200.000 
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 12بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 رضا امام خیابان تا رحمانی خیابان فاصل حد امام بلوار شمال:

 2 نیلوفر کوچه تا امام بلوار فاصل حد رحمانی خیابان شرق:

 رضا امام دوم کوچه 3 ایثار کوچه اول مهران کوچه خانی آقا کوچه 2 نیلوفر کوچه جنوب:

 2 رضا امام کوچه تا امام بلوار فاصل حد رضا امام غرب:

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

140.000 220.000 190.000 
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 13بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 3 ارایث کوچه اول مهران کوچه خانی آقا کوچه 2 نیلوفر کوچه 3 نیلوفر کوچه 2 الله کوچه شمال:

 سکینه بی بی و ایثار تالقی تا 2 الله فاصل حد سکینه بی بی خیابان شرق:

 ایثار خیابان و سکینه بی بی خیابان تالقی جنوب:

 سکینه بی بی خیابان تا امام بلوار فاصل حد ایثار خیابان غرب:

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

80.000 130.000 110.000 
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 14بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 جنوبی چهارم خیابان تا نصر خیابان فاصل حد سرداران خیابان شمال:

 سرداران خیابان تا امام بلوار فاصل حد نصر خیابان شرق:

 فارسی سلمان خیابان تا نصر خیابان فاصل حد امام بلوار جنوب:

 سرداران خیابان تا امام بلوار فاصل حد فارسی سلمان و جنوبی چهارم خیابان غرب:

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

90.000 140.000 120.000 
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 15بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 آباد احمد تا جنوبی چهارم خیابان فاصل حد سرداران خیابان شمال:

 سرداران خیابان تا امام بلوار فاصل حد جنوبی چهارم خیابان شرق:

 آباد احمد تا طالیی خوشه فاصل حد قنات حریم وزیری مرغداری خیابان جنوب:

 شور رودخانه و قنات حریم تا آباد احمد فاصل حد آباد احمد دکل حریم غرب:

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

90.000 140.000 120.000 
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 16بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 آباد احمد تا طالیی خوشه فاصل حد قنات حریم وزیری مرغداری خیابان شمال:

 طالیی خوشه به وزیری مرغداری خیابان فرعی شرق:

 پلیس و وزیری ریمرغدا فاصل حد امام بلوار و شور خانه رود تا راه پلیس فاصل حد اشتهارد جاده شمال جنوب:
 راه

 شور رودخانه حوزه انتهای غرب:

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

70.000 100.000 90.000 
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 17بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 شمالی پنجم خیابان تا نصر خیابان فاصل حد کش زه خیابان شمال:

 کش زه خیابان تا سرداران  خیابان فاصل حد نصر یابانخ شرق:

 شمالی پنجم خیابان تا نصر خیابان فاصل حد سرداران خیابان جنوب:

 سرداران تا کش زه خیابان فاصل حد شمالی پنجم خیابان غرب:

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

100.000 160.000 140.000 
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 18بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 شور خانه رود تا پنجم شمالی خیابان فاصل حد کش زه خیابان شمال:

 کش زه خیابان تا سرداران خیابان فاصل حد شمالی پنجم خیابان شرق:

 شور رودخانه تا شمالی پنجم خیابان فاصل حد سرداران خیابان جنوب:

 آباد احمد و کش زه خیابان فاصل حد شور رودخانه غرب:

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

90.000 140.000 120.000 
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 19بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 اشتهارد بندی کمر تالقی تا رضا امام فاصل حد رضا امام خیابان 2 رضا امام کوچه شمال:

 سکینه بی بی خیابان تا امام بلوار فاصل حد ایثار خیابان شرق:

 بندی کمر تالقی تا سکینه بی بی چهارراه فاصل حد اشتهارد جاده جنوب:

 اشتهارد بندی کمر و امام بلوار تالقی غرب:

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

90.000 140.000 120.000 
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 20بلوک شماره: 

 محدوده بلوک

 شور رودخانه تا 3 پیشک ابتدای از ماهواره جاده شمال:

 کش زه خیابان و ماهواره بلوار فاصل حد 3 پیشک ابتدای شرق:

 شور رودخانه تا 3 پیشک ابتدای فاصل حد کش زه خیابان جنوب:

 ماهواره جاده جنوب تا کش زه خیابان فاصل حد شور رودخانه غرب:

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

20.000 40.000 30.000 

 

 


