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شهرر و  ها و تغییرات آن در مناطق مختلفارزش زمین، ساختمانل مربوط به ئمسا - 3-4-3

 اندشناخت ضوابط و معیارهایی که در این تغییرات نقش تعیین کننده داشته

 :ارزش رسمی امالک (الف

ابق مفراد  ، مطرگیراددر معامالت امالک قراار مریالیات ارزش رسمی زمین و ساختمان که مبنای م

در ها منطقه با عهده کمیسیون تقویم امالک است  ،(6644های مستقیم ) مصوب قانون مالیات  46ه ماد

 باشد:ها و نهادهای زیا میضای سازماننفا اع 4که شامل 

 یس اداره امور مالیاتی ئر -

 (نفا 2نماینده شورای اسالمی شها) -

 امالک شهاستان نماینده ثبت اسناد و  -

 اورزی نماینده جهاد کش -

 سازی شها نماینده مسکن و -

ساختمان در شرها قراوه درجر ین  براای سرا    ارزش معامالتی زمین و ،با مبنای مصوبا ت مذکور

مطابق سرند مرذکور ارداقل ارزش زمرین مسرکونی  .ای گ ارش شده استدر دفتاچه و مشخص 6634

که  ،ذاری شدهگدر متا مابع  قیمتریا   36666ریا  در متا مابع و اداکثا آن  4666دراین شها باابا 

های موجرود در منرا ق مخت ره شرها تفاوت .گیادمبنای اخذ اقوق دولتی و عوارض شهای  قاار می

 . منعکس شده است 666-5دراین زمینه در جدو  
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 6634قیمت  رسمی امالک شهای قاوه درج ین  : 666-6جدو  

 مصوبه کمیسیون امالک شهاستان  رزن

 ریا  در متا مابع و محالت شهای معابا

 اداکثا اداقل 

 36666 65666 خیابان امام

 45666 55666 ا ااف میدان شهید  مدنی

 45666 65666 بازار ولیعصا

 46666 55666 ا ااف میدان امام

 55666 66666 ب وار شهید مفتح

 56666 25666 ا ااف میدان شهدا

 65666 66666 ب وار مع م

 66666  پاساز ی دان پناه

 25666 26666 خیابان بسیج

 26666 66666 خیا بان قدوسی

 22666 66666 خیابان شهید باهنا

 60666  بازار روز قاوه

 60666  خیابان شهید عباس پور

 65666  خیابان شهید چماان

 62666 66666 شهاک فاهنگیان

 66666 4666 کمابندی  شهاک سیمان هگمتانه

 66666  ک سیمانشها

 66666 3666 خیا بان آزادگان

 66666  خیابان گ ستان

 66666  ب وار الغدیا

 3566  جاده سوزن تا بهشت منظایه

 3566 4666 خیابان شها داری

 3666 4666 خیابان  القانی
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 6634قیمت  رسمی امالک شهای قاوه درج ین  : 666-6جدو  

 مصوبه کمیسیون امالک شهاستان  رزن

 ریا  در متا مابع و محالت شهای معابا

 اداکثا اداقل 

 6634: دفتاچه ارزش معامالتی امالک سا  خذأم

 

 

  :های واقعی یا ارزش بازارقیمت (ب

ت امرالک هرای معرامالاز  ایق آمارگیای و مصاابه برا  بنگراهبهای واقعی امالک شهای  نمی ا 

شرود برارتاین قیمرت زمرین در مشراهده مریدرج شده اسرت.  66-6که نتایج آن در نقشه بدست آمده 

هر ار تومران  266بری  از  گ ارش شده است  که ارزش ها مترا مابرع ب وار امام خمینیخیابان راستای 

 ه ار تومان باای ها متا مابع اعالم شده است. 66کمتا از متاین قیمت زمین نی . کاست

)براای سراختمانهای در راسرتای خیابران قیمرت قیمت ساختمان نی  در همین ادود بوده ، اداکثا 

سرایا نقراش شرها ساختمان باای ه ار تومان در متا مابع و اداقل قیمت  666ب وار امام خمینی( بی  از 

 .استه ار تومان در متا مابع  56کمتا از 

 

 


