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 ارزش معامالتی امالک عبارت است از مجموع ارزش معامالتی عرصه و اعیان به شرح ذیل:

 بخش اول : ارزش معامالتی عرصه امالک

 بلوک و با رعایت مقررات زیر محاسبه می گردد:ارزش معامالتی عرصه امالک بر مبنای ارزش معامالتی مندرج در ذیل نقشه های  هر 

و در مورد سهایر ااربری ها بر اسها  به تفکیک کاربرهای مسککنیی  تااری و اااری بر اسها  میانیی  ارزش های روز عرصهه امالک    ی عرصهه امالکارزش معامالت -1

 )مندرج در ذیل نقشه های هر بلوک( به شرح جدول ذیل و مطابق مجموعه پیوست تعیی  می گردد؛امالک مسکنییضرائب تعدیل ارزش های معامالتی 
 معامالتی با اعمال ضرائب مربوط به نوع ااربری امالک به شرح جدول ذیل تعدیل می گردد. های ارزش

 ضرایب تعدیل  ع ااربری نو ردیف 

 7/0 ورزشی، گردشیری، هتلداری و ...  -درمانی، تفریحی  -خدماتی، آموزشی،فرهنیی،بهداشتی 1

 6/0 حمل و نقل ، انبار و توقفیاه   -ااگاهی-صنعتی 2

3 
 زی:اشاور

 ...( الف( باغات،اراضی مزروعی، دامداری، دامپروری، پرورش طیور و آبزیان، پرورش گل و گیاه و 
 ب( اراضی مزروعی دیمی  

4 ./ 
3 ./ 

 /. 4 سایر  4

 تشخیص نوع ااربری عرصه امالک به شرح ذیل صورت می پذیرد: -2

 ناد مثبته مربوط می باشد.ااربری امالک بر اسا  نوع ااربری مندرج در سند رسمی و یا سایر اس -1-2

کشنر ار  ضنابط اجرایی ارزش معامالتی امالک الگنی کلی   
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نوع ااربری اعیانی احداث شهده در آنها و درخصهو  اعیانی های با ااربری متفاوت)مختل،(، در خصهو  امالای اه ااربری آنها مشهخص نمی باشهد، بر اسها     -2-2

 براسا  قدرالسهم عرصه هر یک از اعیانی های مستحدثه و نوع ااربری آنها تعیی  می گردد.

 ( جدول فوق عمل خواهد شد.4الک فاقد ااربری و فاقد اعیانی، طبق ردیف)و  عرصه امدر خص -3-2

متر می باشهد و به ازای هر متر)یا ضهریبی از متر(، مازاد یا اسهری   12ارزش های معامالتی عرصهه مندرج در جداول پیوسهت ای  مجموعه، مربوط مبه معابر با عر     -3

زش های مزبور اضهافه یا از آن اسهر می اربه   (%2و ار سکایر کاربری ها او ارصک    (%3امالک با کاربری تااری  سکه ارصک  صکن   ار خنسهبت به مبنای مذاور، حسهب مورد  

 گردد.

ر برای سهایر مت  30متر در خصهو  امالک با ااربری مسهنونی و معابر باتتر از    20تذار : افزایش ها ی مذاور در ارزش های معامالتی عرصهه امالک برای معابر باتتر از 

 ااربری های محاسبه نمی گردد.

بر یا بیشهتر می باشهند، باتتری  ارزش معبر مربوطه مالک عمل خواهد بود، مشهروط بر ای  اه از معبر مذاور راه عبور داشهته   2  در محاسهبه ارزش عرصهه هایی اه دارای  -4

 باشد.

 معبری اه از آن میدان منشعب می شود.ارزش عرصه امالک واقع در بر میادی ، معادل باتتری  ارزش  -5

( ارزش عرصهه معبری اسهت اه راه عبور ملک از آن 60/0دارند و حق عبور از ملک مجاور را دارند، برابر شهصهت درصهد )ارزش عرصهه امالای اه راه عبور مسهتقلی ن  –  6

 منشعب می شود.

ن های داخلی شهر جهت ا، نظیر خیابانهر قرار دارند، تا زمانی اه شرای، استفاده و عبور و مرور از آنه ارزش عرصه امالای اه بر بزرگراه، اتوبان، مسیل، حریم راه آه  و  -7

 دسترسی به ملک مورد نظر مهیا نباشد و رفت و آمد آنان از خیابان های دییر صورت پذیرد، برابر خیابان مورد استفاده محاسبه می شود.

 شوند، محاسبه می شود.عامالتی معبری اه از آن منشعب می و ااروانسراها بر اسا  باتتری  ارزش مارزش معامالتی عرصه سراها، پاساژها  -8

( ارزش معامالتی نزدینتری  %70)هفتاا ارصک چنانچه برای امالک واقع در حریم قانونی شهههر، بخش و روسههتای مورد نظر ارزش معامالتی تعیی  نشههده باشههد، معادل    -9

 بنای محاسبه خواهد بود.محل تشابه، حسب مورد م
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 بخش اوم: ارزش معامالتی ساختمان اعیایی(

ت مقررات ذیل امالتی اعیانی امالک )اعم از مختل، و غیرمختل،( بر اسهها  متراژ اعیانی مسههتحدثه، نوع سههازه سههاختمان و ااربری آن مطابق جدول و با رعایارزش مع

 محاسبه می گردد:

 نوع ااربری اعیانی  ردیف 
 تمان بر مبنای نوع سازه ر مربع ساخقیمت هر مت

 )ارقام به هزار ریال(
 سایر  بتون، اسنلت بتونی و فلزی ، سوله تمام 

 150 300 تجاری 1

 80 240 مسنونی و اداری  2

درمانی،   –اارگاهی،خدماتی،آموزشی،بهداشتی -صنعتی 3

ورزشی،فرهنیی، هتلداری، گردشیری، حمل   -تفریحی

 000مومی)توفییاه( و ونقل، انبار، پاراینگ ع

180 60 

اشاورزی)دامداری،دامپروری،پرورش طیور و آبزیان، پرورش   4

 گل و گیاه و ...( 
120 40 

مربع عرصه اه مبنای محاسبه ارزش معامالتی عرصه  ارزش معامالتی هر متر  %30تذار: برای محاسبه ارزش معامالتی اعیانی امالک،

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

 

( به قیمت %5/1نیم درصهد)طبقه )بدون احتسهاب زیرزمی  و پیلوت( از طبقه شهشهم به بات به ازای هر طبقه باتتر ، یک و   5در سهاختمان های مسهنونی و اداری بیش از  -1

 موضوع جدول فوق اضافه می شود. 2هر متر مربع ساختمان ردیف

( از ارزش معامالتی هر متر مربع سکاختمان اعیایی( %30( و ح اکثر سکی ارصک  %10ان های تااری به ازای هر طبقه باالتر یا پایین تر از همکف  اه ارصک  اختمار سک  -2

 .منضنع رایف یک ج ول فنق کسر می شنا

 ین تر از سطح  معبر مربنط  همکف محسنب می گراا.چنایچه ساختمایی  فاق  طبقه همکف همسطح یا معبر اصلی( باش  اولین طبقه باالتر و پای -3
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 دد.درصد قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول فوق تعیی  می گر 50ارزش هر متر مربع پاراینگ و انباری متعلق به هر واحد ساخنمانی معادل  -4

از ال ارزش معامالتی اعیانی ملک)تا سقف   %2ه سال محاسبه ارزش معامالتی  سال نسبت ب  20به ازای هر سال قدمت ساختمان)با ارائه اسناد و مدارک مثبته( تا سقف   -5

 ه مطابق بندهای فوق تعیی  می گردد،اسر می شود.درصد( ا 40

 سبه ارزش معامالتی ساختمان)اعیانی( امالک منظور نمی شود.الیه فضاهای غیرمسقف و همچنی  مشاعات ساختمان  در محا -6

 نی واحد های تکمیل نشدهبخش سوم: ارزش معامالتی اعیا

ای  مجموعه به شهرح   ارزش معامالتی اعیانی سهاختمان های تنمیل نشهده با توجه به وضهعیت آن در هر یک از مراحل سهاخت و با رعایت مقررات بخش دوم ضهواب، اجرایی

هر طبقه بر اسها  تطبیق وضهعیت موجود آن با ای از مراحل چهارگانه   ی  می گردد. ضهمنا  در امالای اه دارای دو یا چند طبقه می باشهند، ارزش معامالتی اعیانیذیل تعی

 ذیل محاسبه می گردد.

 درصد از ارزش معامالتی اعیانی  مراحل ساخت ساختمان  ردیف

 10 فونداسیون  1

 30 اسنلت 2

 50 ااری سفت  3

 80 نازک ااری  4

 بخش چهارم:سایر ضنابط

 یت آنها اصالح نشده باشد،تابع مشخصات مندرج در سند مالنیت می باشدناد مالنیت دارند، تا زمانی اه اسناد مالنارزش معامالتی امالای اه نیاز به اصالح اس

 



اداره امور مالیاتی شهرستان آبادان                                                                                            تمامی مبالغ ذکر شده در دفترچه بر حسب ریال محاسبه گردد.        

 

 تقاطع سید عباس تا فلکه بیمارستان طالقانی امتداد خیابان بلوار قدس از  شمال

 از تقاطع سید عباس تا فلکه کاروانسرا  شرق

 نسرا تا فلکه فرودگاه آبادانهتل کاروااز فلکه  خرمشهر_جاده آبادان  جنوب

 از فلکه بیمارستان تا فلکه فرودگاه آبادان جاده بیمارستان طالقانی غرب

 

 شرح و موقعیت محل قیمت هر متر مربع به ریال

 به حروف  به عدد

 میانگین قیمت )واقعی روز( هفتصد هزار ریال  700.000

 مسکونی  هشتاد و هار هزار ریال  84.000

26.0001  تجاری  صد و بیست و شش هزار ریال 

هشتصد ریال صد هزار و  100.800  اداری  

 محدوده بلوک 
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 شرح و موقعیت محل قیمت هر متر مربع به ریال
 به حروف به عدد

 میانگین قیمت )واقعی روز( یک میلیون و پانصد هزار ریال  1.500.000

نی کومس صد و هشتاد هزار ریال  180.000  

هزار ریال دویست و هفتاد  270.000  تجاری  

هزار  ریالدویست و شانزده  216.000  اداری  

 تا سید عباس 13خیابان بلوار قدس از پاسگاه انتظامی شماره  شمال

 و خیابان سپاه اداره کل بندر و کشتیرانی ابادان   بلوار پرویز دهداری  و امتداد آن از دبیرستان رازی شرق

 منتظری تا هتل کاروانسرا یاد بود شهید   م از میدانخیابان بری جنوب

 از مقابل تقاطع سید عباس تا فلکه هتل کاروانسرا  غرب

 محدوده بلوک 
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 فرودگاه آبادان خیابان بریم از مسجد رنگونی ها تا فلکه شمال

 از مسجد رنگونی ها تارودخانه اروند  شرق

 رودخانه اروند  جنوب

 پل مینو شهر  از فلکه فرودگاه تا غرب

 

ریالر مربع به  قیمت هر مت  شرح و موقعیت محل 
 به حروف به عدد

 میانگین قیمت )واقعی روز( هفتصد هزار ریال  700.000

ار هزار ریال زهشتاد و ه 84.000  مسکونی  

 تجاری  صد و بیست و شش هزار ریال 126.000

 اداری  صد هزار و هشتصد ریال  100.800

 محدوده بلوک 
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 امام خمینی)ره(  خیابان شمال

 قانی )زند( ن طالخیابا شرق

 رود  اروند جنوب

 )شاهپور سابق( خیابان منتظری غرب

 

 شرح و موقعیت محل قیمت هر متر مربع به ریال
 به حروف به عدد

)واقعی روز(میانگین قیمت  هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال 8.750.000  

هزار ریال یک میلیون و پنجاه  1.050.000  مسکونی  

هزار ریالیک میلیون و پانصد و هفتاد و پنج   1.575.000  تجاری  

ریالیک میلیون و دویست و شصت هزار  1.260.000  اداری  

 محدوده بلوک 
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 شرح و موقعیت محل قیمت هر متر مربع به ریال
 به حروف به عدد

 میانگین قیمت )واقعی روز( هشت میلیون و صد و بیست و پنج هزار ریال 8.125.000

 مسکونی  نهصد و هفتاد و پنج هزار ریال  975.000

و شصت و دو هزار ریال  چهارصدمیلیون ویک   1.462.500  تجاری  

 اداری  یک میلیون و صد و هفتاد هزار ریال  1.170.000

 خیابان امام خمینی)ره(  شمال

 شوشتریها خیابان بازار شرق

 رودخانه اروند رود  جنوب

 خیابان طالقانی  غرب

 محدوده بلوک 
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 ره( ام خمینی)خیابان ام شمال

 انوری  خیابان شرق

 رود  رودخانه اروند جنوب

 خیابان شوشتریها  غرب

 

موقعیت محلشرح و   قیمت هر متر مربع به ریال  
 به حروف به عدد

هزار ریال پنج میلیون و شش صد و بیست و پنج  5.625.000  میانگین قیمت )واقعی روز(  

هزار ریال شش صد و هفتاد و پنج 675.000 نی کومس    

ریال  و پانصد  هزاردوازده یک میلیون و 1.012.500  تجاری  

هزار ریال هشتصد و ده   810.000  اداری  

 محدوده بلوک 
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 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

07.000.00 ریال  هفت میلیون   میانگین قیمت )واقعی روز(  

ریالهشتصد و چهل هزار   840.000  مسکونی 

ریال  هزار  دویست و شصت  یک میلیون و 1.260.000  تجاری 

ریالیک میلیون و هشت هزار   1.008.000  اداری 

 خیابان امام خمینی )ره(  شمال

 خیابان دبستان شرق

 خیابان ساحلی  جنوب

 خیابان انوری  غرب

 محدوده بلوک 
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 خیابان امیر کبیر  شمال

 خیابان طالقانی )زند(  شرق

 ( خیابان امام خمینی )ره  جنوب

 سابق(  منتظری)شاهپورخیابان شهید   غرب
 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

ریال یازده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار  11.750.000  میانگین قیمت )واقعی روز( 

هزار ریال  یک میلیون و چهارصد و ده  1.410.000  مسکونی  

ریال پانزده هزار  دو میلیون و صدو 2.115.000  تجاری  

هزار ریال  ششصد و نود و دویک میلیون و   1.692.000  اداری  

 

 محدوده بلوک 
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 خیابان امیر کبیر  شمال

 یازدهم(  خیابان سپه)فرعی شرق

 خیابان امام خمینی )ره(  جنوب

 خیابان طالقانی )زند(  غرب

 

مربع به ریالقیمت هر متر   
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

.000.00010 ریال  ده میلیون   میانگین قیمت )واقعی روز( 

هزار ریال   دویستیک میلیون و  1.200.000  مسکونی  

هزار ریال یک میلیون و هشتصد  1.800.000  تجاری  

هزار ریال چهارصد و چهل یک میلیون و  1.440.000  اداری  

 

 محدوده بلوک 
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 خیابان امیر کبیر  شمال

 خیابان پرویزی  شرق

 خمینی)ره( ام ام خیابان جنوب

 )فرعی یازدهم( خیابان سپه غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 میانگین قیمت )واقعی روز( ده میلیون ریال  10.000.000

 مسکونی  یک میلیون و دویست  هزار ریال  1.200.000

 تجاری  یک میلیون و هشتصد هزار ریال  1.800.000

001.440.0  اداری  یک میلیون و چهارصد و چهل هزار ریال  

 

 محدوده بلوک 
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 خیابان امیرکبیر شمال

 خیابان دبستان شرق

 خیابان امام خمینی)ره( جنوب

 خیابان پرویزی غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

ریال هفت میلیون سیصد و پنج هزار  7.375.000 واقعی روز(میانگین قیمت )   

هزار ریال   هشت صد و هشتاد و پنج  885.000  مسکونی  

هزار ریال  سیصد و بیست و هفتیک میلیون و   1.327.500  تجاری  

هزار ریال شصت و دو  یک میلیون و  1.062.000  اداری  

 ده بلوک محدو
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 پاسداران  خیابان سپاه  شمال

 شهرداری  خیابان شرق

 خیابان امیر کبیر  جنوب

 منتظری )شاهپور سابق(  هید محمدخیابان ش غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

حروفبه   به عدد  

 میانگین قیمت )واقعی روز( ده میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال  10.250.000

 مسکونی  یک میلیون و دویست و سی هزار ریال  1.230.000

هزار ریالیک میلیون و هشتصد و چهل و پنج   1.845.000  تجاری  

 اداری  یک میلیون و چهارصد و هفتاد و شش هزار ریال  1.476.000

 

 محدوده بلوک 
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 بلوار معلم  شمال

 خیابان طالقانی )زند(  شرق

 خیابان امیر کبیر  جنوب

 خیابان شهرداری  غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

هزار ریال  تصد و هفتاد و پنجش هیازده میلیون و  11.875.000 )واقعی روز(میانگین قیمت    

هزار ریال  و بیست و پنج یک میلیون و چهارصد 1.425.000  مسکونی  

ریالو پانصد هزار  و سی و هفت  دو میلیون و صد 2.137.500  تجاری  

هزار ریال  و هفتصد و ده یک میلیون  1.710.000  اداری  

 محدوده بلوک 
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 بلوار معلم شمال

 پرویزیان ابخی شرق

 خیابان امیر کبیر جنوب

 خیابان طالقانی)زند( غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 میانگین قیمت )واقعی روز( ده میلیون و هفت صد و پنجاه هزار ریال  10.750.000

 مسکونی  یک میلیون و دویست و نود  هزار ریال  1.290.000

001.935.0  تجاری  یک میلیون و نهصد و سی و پنج هزار ریال 

هزار ریالپانصد و چهل و هشت  یک میلیون و   1.548.000  اداری  

 محدوده بلوک 
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 بلوار معلم   شمال

 خیابان دبستان شرق

 امیر کبیر  جنوب

 خیابان پرویزی  غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
موقعیت محلشرح و    

 به حروف به عدد

هزار ریال  یلیون و دویست و پنجاه  م   شته  8.250.000  میانگین قیمت )واقعی روز( 

هزار ریال   نهصد و نود 990.000  مسکونی  

هزار ریال  چهارصد و هشتاد و پنجیک میلیون و   1.485.000  تجاری  

هزار ریال  صد و هشتاد و هشت  یک میلیون و   1.188.000  اداری  

 محدوده بلوک 
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 طع بلوار والیت خیابان یک کفیشه از فلکه تا تقا شمال

 خیابان بلوار والیت  شرق

 معلم  بلوار جنوب

 بلوار پرویز دهداری  غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 میانگین قیمت )واقعی روز( هشت میلیون و دویست و پنجاه  هزار ریال 4.875.000

 مسکونی  نهصد و نود  هزار ریال  585.000

7.50087  تجاری  هشتصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد ریال 

 اداری  هفتصد و دو  هزار ریال  702.000

 

 محدوده بلوک 
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 فرعی  12خیابان  شمال

 خیابان یک اصلی احمدآباد شرق

 بلوار معلم  جنوب

 خیابان بلوار والیت  غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 میانگین قیمت )واقعی روز( هفت میلیون و ششصد  هزار ریال  7.600.000

 مسکونی  نهصد و دوازده  هزار ریال 912.000

میلیون و سیصد و شصت و هشت هزار ریالیک   1.368.000  تجاری  

ک میلیون  و نود و چهار  هزار  و چهارصد ریال ی 1.094.400  اداری  

 محدوده بلوک 
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 فرعی احمدآباد  12خیابان  شمال

 اصلی احمدآباد 15 بانخیا شرق

 بلوار معلم   جنوب

 خیابان یک اصلی احمدآباد  غرب

 

متر مربع به ریالقیمت هر    
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 میانگین قیمت )واقعی روز( هفت میلیون و صد  هزار ریال 7.100.000

 مسکونی  هشتصد و پنجاه و دو  هزار ریال  852.000

78.00021. و هفتاد  و هشت هزار ریال  ون و صدیک میلی   تجاری  

هزار  و چهارصد ریال   و بیست و دویک میلیون    1.022.400  اداری  

 محدوده بلوک 
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 کفیشه( 4میدان طیب )خیابان  خیابان شمال

 خیابان الفتح  شرق

 خیابان درمانگاه شهید باهنر تا نبش بلوار والیت  خیابان یک کفیشه و امتدادآن جنوب

 دهداری پرویز بلوار  غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 میانگین قیمت )واقعی روز( سه میلیون و چهارصد هزار ریال  3.400.000

 مسکونی  چهارصد و هشت هزار ریال 408.000

 تجاری  ششصد و دوازده  هزار ریال 612.000

صد ریالچهارصد و هشتاد و نه هزار و شش 489.600  اداری  

 

 محدوده بلوک 
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 خیابان سده  شمال

 اصلی احمد آباد 15خیابان  شرق

 احمدآباد  فرعی 12خیابان  جنوب

 خیابان الفتح ) پل کابلی امام رضا)ع(  ( غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

ریال  هزار چهار میلیون و ششصد  4.600.000 )واقعی روز(میانگین قیمت    

هزار ریالپانصد و پنجاه و دو 552.000  مسکونی  

هزار ریال هشتصد و بیست و هشت   828.000  تجاری  

ریال  و چهارصدهزار  ششصد و شصت و دو   662.400  اداری  

 محدوده بلوک 
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 قبرستان قدیم   اصلی تا نبش خیابان 15متری سده از خیابان  30خیابان  شمال

 زارجمشید اباد تا رودخانه اروند خیابان قبرستان قدیم از با شرق

 رودخانه اروند  جنوب

 خیابان پانزده اصلی و خیابان دبستان غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

ریال   یک میلیون و پانصد هزار 1.500.000 )واقعی روز(میانگین قیمت    

هزار ریال صد و هشتاد  180.000  مسکونی  

0.00027 نود  هزار ریال  دویست و هفتاد    تجاری  

ریال  هزار دویست و شانزده  216.000  اداری  

 محدوده بلوک 



اداره امور مالیاتی شهرستان آبادان                                                                                            تمامی مبالغ ذکر شده در دفترچه بر حسب ریال محاسبه گردد.        

 



اداره امور مالیاتی شهرستان آبادان                                                                                            تمامی مبالغ ذکر شده در دفترچه بر حسب ریال محاسبه گردد.        

 

 متری ذوالفقاری  30 متری سده از نبش خیابان قبرستان قدیم  30خیابان  شمال

 متری سده تا جاده خسروآباد  30از تقاطع خیابان  متری ذوالفقاری 30خیابان  شرق

 متری ذوالفقاری  30تا تقاطع خیابان  دروازه خسروآبادجاده خسروآباد از  جنوب

 تا دروازه خسروآباد از پادگان جمشید آباد  خیابان قبرستان قدیم غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

حروفبه   به عدد  

 میانگین قیمت )واقعی روز( یک میلیون ریال  1.000.000

هزار ریال  و بیست صد  120.000  مسکونی  

هزار ریال صد و هشتاد  180.000  تجاری  

ریالصد و چهل و چهار هزار  144.000  اداری  

 

 محدوده بلوک 
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 رودخانه بهمنشیر   شمال

 جاده قبرستان جدید  شرق

 جاده خسرو آباد جنوب

 خیابان سی متری ذوالفقاری  غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

00250.0  میانگین قیمت )واقعی روز( دویست و پنجاه هزار ریال  

 مسکونی  سی هزار ریال  30.000

 تجاری  چهل و پنج هزار ریال  45.000

ریال سی و شش هزار  36.000  اداری  

 محدوده بلوک 



اداره امور مالیاتی شهرستان آبادان                                                                                            تمامی مبالغ ذکر شده در دفترچه بر حسب ریال محاسبه گردد.        

 



اداره امور مالیاتی شهرستان آبادان                                                                                            تمامی مبالغ ذکر شده در دفترچه بر حسب ریال محاسبه گردد.        

 

 جاده خسرو اباد از دروازه خسرو آباد شمال

 امتدادجاده قبرستان جدید به خط فرضی تا رودخانه اروند   شرق

 رودخانه اروند  جنوب

 رودخانه اروند تا دروازه خسرو آباد  خیابان تانک فارم )بوارده شمالی و جنوبی(از  غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال

 شرح و موقعیت محل
 به حروف  به عدد

 میانگین قیمت )واقعی روز( دویست و شست هزار ریال 260.000

ریال  و دویست  هزار و یک  سی 31.200  مسکونی  

6.8004 ریال  و هشتصد هزار ششچهل و    تجاری  

ریال و چهارصد و چهلهزار هفت سی و  37.440  اداری  

 محدوده بلوک 
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 رودخانه بهمنشیراز مقابل قبرستان جدید به خط فرضی تا حد خشکی  شمال

   آخرین حد خشکی در امتداد خلیج فلرس  شرق

 خشکیاز مقابل قبرستان جدید به خط فرضی تا حد  رودخانه اروند  جنوب

 تا رودخانه اروند  جاده قبرستان جدید به خط فرضی از رودخاته بهنشیر غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

هزار ریال  ده دویست و  210.000  میانگین قیمت )واقعی روز( 

هزار و دویست ریال   بیست و پنج  25.200  مسکونی  

و هشتصد ریال  هزارسی و هفت  37.800  تجاری  

هل ریال دویست و چو   سی هزار 30.240  اداری  

 محدوده بلوک 
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 اصلی تا سی متری ذوالفقاری  15 رودخانه بهمنشیرازخیابان  شمال

 خیابان )کیوان(  رودخانه  بهمنشیر تا خیابان سی متری سده امتداد خیابان سی متری ذوالفقاری به خط فرضی از  شرق

 ی سده تا سی متری ذوالفقاری اصل 15خیابان سده از  جنوب

 اصلی سده 15خیابان  غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 میانگین قیمت )واقعی روز( چهارصد و چهل هزار ریال  440.000

 مسکونی  پنجاه و دو  هزار و هشتصد ریال  52.800

 تجاری  هفتاد و نه هزار و دویست ریال  79.200

 اداری  شصت و سه هزار و سیصد و شصت ریال  63.360

 محدوده بلوک 
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 رودخانه بهمنشیر  شمال

 اصلی سده  15خیابان شرق

 خیابان سده جنوب

 تفریحی خیابان دریاچه   غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

هزار ریال هفتادچهارصد و  470.000 ز(میانگین قیمت )واقعی رو   

صد ریالچهارهزار و    ششپنجاه و  56.400  مسکونی  

ریال  ششصدهزار و  چهارو  هشتاد  84.600  تجاری  

ریال  هشتادو   ششصدهزار و    هفتشصت و   67.680  اداری  

 محدوده بلوک 



اداره امور مالیاتی شهرستان آبادان                                                                                            تمامی مبالغ ذکر شده در دفترچه بر حسب ریال محاسبه گردد.        

 



اداره امور مالیاتی شهرستان آبادان                                                                                            تمامی مبالغ ذکر شده در دفترچه بر حسب ریال محاسبه گردد.        

 

 رودخانه بهمنشیر) جزیره سید عبود (  شمال

 تفریحی    خیابان دریاچه شرق

 خیابان میدان طیب   جنوب

 د خیابان کشتارگاهخیابان ارون غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

پنجاه  هزار ریال نهصد و  950.000  میانگین قیمت )واقعی روز( 

ریال صد و چهارده هزار  114.000  مسکونی  

ریالصد و هفتاد و یک هزار  171.000  تجاری  

ریال  صد و سی و شش هزار و هشتصد 136.800  اداری  

 محدوده بلوک 
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 رودخانه بهمنشیر  شمال

 خیابان کشتارگاه  شرق

 خیابان بلوار قدس  جنوب

 25خیابان اروند ـ بهار  غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 میانگین قیمت )واقعی روز( یک میلیون و صد هزار ریال 1.100.000

ال صد و سی و دو هزار ری 132.000  مسکونی  

 تجاری  صد و نود و هشت  هزار ریال 198.000

 اداری  صد پنجاه  هشت  هزار و چهارصد ریال 158.400

 محدوده بلوک 
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 رودخانه بهمنشیر  شمال

 رودخانه بهمنشیر  شرق

 رودخانه بهمنشیر  جنوب

 رودخانه بهمنشیر  غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل 

 به حروف  به عدد 

00055. هزار ریال پنجاه و پنج    میانگین قیمت )واقعی روز(  

 مسکونی  شش هزار و ششصد ریال  6.600

 تجاری  نه هزار و نهصد  ریال  9.900

 اداری  هفت هزار و نهصد و بیست ریال  7.920

 لوک محدوده ب
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 رودخانه بهمنشیر  شمال

 خیابان اروند  شرق

 خیابان )بلوار( قدس  جنوب

 ( 7گاه خیابان بهمنشیر ) ایست غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 میانگین قیمت )واقعی روز( یک میلیون و سیصد هزار ریال  1.300.000

 مسکونی  صد و پنجاه و شش هزار ریال 156.000

 تجاری  دویست و سی و چهار  هزار ریال  234.000

ریال  هشتاد و هفت هزار و دویستصد و  187.200  اداری  

 محدوده بلوک 
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 رودخانه بهمنشیر  شمال

 (  7خیابان بهمنشیر ) ایستگاه  شرق

 خیابان )بلوار( بهار  جنوب

 12خیابان پل ایستگاه  غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 میانگین قیمت )واقعی روز( پانصد و نود هزار ریال  590.000

هزار و هشتصد ریالهفتاد  70.800  مسکونی  

 تجاری  صد و شش هزار و دویست ریال  106.200

 اداری  هشتاد و چهار هزار و نهصد و شصت ریال  84.960

 محدوده بلوک 
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 رودخانه بهمنشیر  شمال

 12پل ایستگاه  شرق

 ملت  خیابان بلوار کوی  جنوب

 خیابان جاده فیاضی از بلوار کوی ملت تا رودخانه بهمنشیر  غرب

 

ر متر مربع به ریالقیمت ه  
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 میانگین قیمت )واقعی روز( دویست و نود هزار ریال  290.000

 مسکونی  سی و چهار هزار و هشتصد ریال  34.800

 تجاری  پنجاه و دو  هزار و دویست ریال  52.200

 اداری  چهل و یک هزار و هفتصد و شصت ریال  41.760

 محدوده بلوک 
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 دخانه بهمنشیر رو شمال

 12خیابان پل ایستگاه  شرق

 ملت  خیابان بلوار کوی جنوب

 بهمنشیر خیابان جاده فیاضی از بلوار کوی ملت تا رودخانه  غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

هزار ریال سیصد و هشتاد  380.000  میانگین قیمت )واقعی روز( 

600.45 ریال و پنج هزار و ششصد چهل    مسکونی  

ریال  و چهارصد هزارشصت و هشت  68.400  تجاری  

ریال  پنجاه و چهار هزار و هفتصد و بیست 54.720  اداری  

 محدوده بلوک 
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 جاده روستای معمره صنگوراز تقاطع بلوار شهید چمران تا کانال شرکت ژیان  شمال

 بلوار شهید چمران   شرق

 رودخانه بهمنشیر  جنوب

 نال شرکت ژیان کا غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 میانگین قیمت )واقعی روز( پنجاه و پنج هزار ریال  55.000

 مسکونی  شش هزار و ششصد ریال  6.600

 تجاری  نه هزار و نهصد ریال  9.900

 اداری  هفت هزار و نهصد و بیست ریال  7.920

 محدوده بلوک 
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 جاده روستای معمره صنگور  تقاطعهید چمران از میدان ثامن االئمه )ع( تا  بلوار ش شمال

  7از فلکه  ثامن االئمه )ع( تا پل ایستگاه  7جاده پل ایستگاه  شرق

 رودخانه بهمنشیر  جنوب

 12جاده روستای معمره صنگور تا پل ایستگاه   امتداد بلوار شهید چمران از تقاطع غرب

 

ریالقیمت هر متر مربع به    
 شرح و موقعیت محل

حروفبه   به عدد  

 میانگین قیمت )واقعی روز( دویست و بیست هزار ریال 220.000

 مسکونی  بیست و شش هزار و چهارصد ریال 26.400

 تجاری  سی و مه هزار و ششصد ریال 39.600

 اداری  سی و یک هزار و ششصد و هشتاد  31.680

 محدوده بلوک 
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 از میدان ثامن االئمه )ع( ( بر بلوار  ثامن االئمه )ع شمال

 خیابان پل ثامن االئمه )ع(   شرق

 رودخانه بهمنشیر  جنوب

 7ایستگاه  خیابان پل غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال

 شرح و موقعیت محل
 به حروف  به عدد

 میانگین قیمت )واقعی روز( یکصد و هفتاد هزار ریال  170.000

لریا بیست هزار و چهارصد   20.400  مسکونی  

 تجاری  سی هزار و ششصد ریال  30.600

 اداری  بیست و چهار هزار و چهارصد و هشتاد ریال 24.480

 محدوده بلوک 
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 جاده قفاص  شمال

 خلیج فارس  شرق

 رودخانه بهمنشیر   جنوب

 کانال شرکت ژیان  غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

ریال  هشتاد هزار 80.000  میانگین قیمت )واقعی روز( 

 مسکونی  نه هزار و ششصد ریال  9.600

 تجاری  چهارده هزار و چهارصد ریال 14.400

 اداری  یازده هزار و پانصد و بیست ریال  11.520

 محدوده بلوک 
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 شهید عباس پور ) بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع( ( به خط فرضی تا خلیج فارس جاده  شمال

 خلیج فارس  شرق

 بلوار ثامن االئمه )ع( تا خلیج فارس  جنوب

 اهواز تا نبش جاده شهید عباس پور ) بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع( (   _  مسیر جاده آبادان  غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال

 شرح و موقعیت محل
 به حروف  به عدد

 میانگین قیمت )واقعی روز( نود هزار ریال  90.000

و هشتصد هزار  ده هزار  10.800  مسکونی  

 تجاری  شانزده هزار و دویست ریال 16.200

 اداری  دوازده هزار و نهصد و شصت ریال  12.960

 محدوده بلوک 
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 جاده پل یادگار امام ) ره ( شمال

 اهواز   -مسیر جاده آبادان    شرق

 ت ژیانصنگور تا کانال شرک بلوار شهید چمران از میدان ثامن االئمه )ع ( و جاده روستای جنوب

 شرکت ژیان کانال  غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 میانگین قیمت )واقعی روز( صد و چهل هزار ریال  140.000

 مسکونی  شانزده هزار و هشتصد ریال 16.800

 تجاری  بیست و پنج هزار و دویست ریال  25.200

ال بیست هزار و صد و شصت ری 20.160  اداری  

 محدوده بلوک 
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 چوئبده شمال

 چوئبده شرق

 چوئبده جنوب

 چوئبده غرب

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 میانگین قیمت )واقعی روز( یکصد و پنجاه هزار ریال 150.000

 مسکونی  هجده هزار ریال  18.000

ریالبیست و هفت هزار   27.000  تجاری  

یست و یک هزار و ششصد ریالب 21.600  اداری  

 

 محدوده بلوک 
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 )صنعتی(چوئبده شمال

 )صنعتی(چوئبده شرق

 )صنعتی(چوئبده جنوب

 )صنعتی(چوئبده غرب

 قیمت هر متر مربع به ریال

 شرح و موقعیت محل
 به حروف  به عدد

یالر د و سی و سه و سیص  هشتصد و سی و سه هزار  833.333  میانگین قیمت )واقعی روز( 

ریال هزار یکصد  100.000  مسکونی  

 تجاری  یکصد و پنجاه هزار ریال  150.000

 اداری  یکصد و بیست هزار ریال  120.000

 

 محدوده بلوک 
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 )کشاورزی(چوئبده شمال

 )کشاورزی(چوئبده شرق

 )کشاورزی(چوئبده جنوب

 )کشاورزی(چوئبده غرب

 قیمت هر متر مربع به ریال

 شرح و موقعیت محل
وف به حر به عدد  

 میانگین قیمت )واقعی روز( هشتصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و چهار ریال  833.334

 مسکونی  یکصد هزار ریال  100.000

هزار ریال یکصد و پنجاه  150.000  تجاری  

 اداری  یکصد و بیست هزار ریال  120.000

 

 محدوده بلوک 
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اداره امور مالیاتی شهرستان آبادان                                                                                            تمامی مبالغ ذکر شده در دفترچه بر حسب ریال محاسبه گردد.        

 

 )دامپروری(چوئبده شمال

 )دامپروری(چوئبده شرق

 مپروری()داچوئبده جنوب

 )دامپروری(چوئبده غرب

 قیمت هر متر مربع به ریال
 شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 میانگین قیمت )واقعی روز( یک میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال  1.250.000

 مسکونی  یکصد و پنجاه هزار ریال 150.000

 تجاری  دویست و بیست و پنج هزار ریال 225.000

کصد و هشتاد هزار ریال ی 180.000  اداری  

 

 محدوده بلوک 
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 )سایر( بخش اروند کنار  شمال

 بخش اروند کنار )سایر(  شرق

 بخش اروند کنار )سایر(  جنوب

 بخش اروند کنار )سایر(  غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال

 شرح و موقعیت محل
 به حروف  به عدد

میلیون ریال  یک 1.000.000  میانگین قیمت )واقعی روز(  

و بیست هزار ریال    یکصد 120.000  مسکونی 

و هشتاد هزار ریالصد  یک 180.000  تجاری 

چهار هزار ریال  یکصد و چهل و 144.000  اداری 

 محدوده بلوک 
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 حمل و نقل(  - بخش اروند کنار )صنعتی شمال

 حمل و نقل(  - بخش اروند کنار )صنعتی شرق

 حمل و نقل(  - بخش اروند کنار )صنعتی جنوب

 حمل و نقل(  - )صنعتیروند کنار بخش ا غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال

 شرح و موقعیت محل
 به حروف  به عدد

 میانگین قیمت )واقعی روز( دو میلیون و پانصد هزار ریال 2.500.000

 مسکونی  سیصد هزار ریال  300.000

 تجاری  چهارصد و پنجاه هزار ریال 450.000

داری ا سیصد و شصت هزار ریال  360.000  

 محدوده بلوک 
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 سایر  شمال

 سایر  شرق

 سایر  جنوب

 سایر  غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال

 شرح و موقعیت محل
 به حروف  به عدد

 میانگین قیمت )واقعی روز( هشتصد و سی و چهار ریال 834

 مسکونی  یکصد ریال  100

 تجاری  یکصد و پنجاه ریال  150

بیست ریال یکصد و  120  اداری  

 محدوده بلوک 
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 چوئبده  -بلوار آیت اهلل خامنه ایی)مدظله( شمال

 هزار هکتاری رهبری  550زمینهای ملی طرح  شرق

 چوئبده  -کانال آب سازمان نیرو  جنوب

 چوئبده  -منازل مسکن مهر کوی امام رضا )ع(  غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال

 شرح و موقعیت محل
 به حروف  به عدد

شت هزار و سیصد و سی و چهار ریال یکصد و پنجاه و ه 158.334  میانگین قیمت )واقعی روز( 

 مسکونی  نوزده هزار ریال  19.000

 تجاری  بیست و هشت هزار و پانصد ریال  28.500

 اداری  بیست و دو هزار و هشتصد ریال  22.800

 محدوده بلوک 
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 شهرک های صنعتی آبادان شمال

 شهرک های صنعتی آبادان شرق

 بادانشهرک های صنعتی آ جنوب

 شهرک های صنعتی آبادان غرب

 

 قیمت هر متر مربع به ریال

 شرح و موقعیت محل
 به حروف  به عدد

.000.0001  میانگین قیمت )واقعی روز(  یک میلیون ریال 

زار ریالهیکصد و بیست   120.000  مسکونی 

 تجاری یکصد و هشتاد هزار ریال 180.000

44.0001 لازار رییکصد و چهل و چهار ه   اداری 

 لوک محدوده ب
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هبلو ک چهل و ن  


