
 تقدیم می کند: قزوین استان قضایی الکترونیک خدمات کانون نمایندگی دفتر

 

1 
 

 

ارزش 

  1منطقه ای
 نبه آحاسمو نحوه                                        

 

  

                                                           
 



 ارزش منطقه ای امالکـ
 

2 
 

2 

 :پیش گفتار 

با توجه به مقررات موجود در باب محاسبه و اخذ هزینه دادرسی درخصوص اموال غیر منقول در محاکم که 

قانون نحوه وصول درآمدهای دولت و  3ماده  12و بند   13722سال  قانون بودجه 32عموماً از تبصره 

یکی از مهم ترین مسائل قابل طرح نزد مدیران  3 1373اسفندماه  28مصرف آن در موارد معین مصوب 

محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر دادگاه ها محاسبه و اخذ هزینه دادرسی در هنگام تنظیم و 

 راجع به اموال غیر منقول نزد محاکم قضایی می باشد.طرح دادخواست 

ادارات  توسط که در این جزوه با توجه به تذکاریه های مندرج در دفترچه های ارزش معامالتی تهیه شده

لبته که ا دارایی که منبع و مأخذ محاسبه مبلغ ارزش منطقه ای امالک می باشد نکاتی مطرح می گردد

 هرگونه نظر جدید یقیناً راهگشا خواهد بود.مصون از خطا نبوده و 

 :تعاریف 

 گردد. اطالق می ) اعم از اتوبان، خیابان، کوچه و میدان(بر اصطالحاً به محل اتصال هر ملک با معابر   بر:

خیابان یا  متر )حسب مورد( از بر 20عمیق ترین طول خط ممتدی است که حداکثر پنجاه یا  عمق جبهه: 

 کوچه و  به طورکلی از معبر می توان به داخل ملک پیشروی نمود.

واقعی  نتر ومساحتی از یک ملک که به خیابان یا کوچه )معبر( با بر گرا جبهه اول يا بر جبهه اصلي:

ک مسکونی( متر )در امال 50ل فرو رفتگی )عمق جبهه(در داخل ملک بیش از بنحوی که طو  منتهی گردد.

 متر )در امالک تجاری( نباشد. 20یا 

 ند.مازاد مساحت محصور ملک، پس از کسر بر جبهه اصلی را اصطالحاً پشت جبهه گوی پشت جبهه:

دا می ابت گردد، که در امالک با بیش از یک بر، ممکن است جبهه های متفاوتی ایجاد جبهه هاي بعدي:

زش رم اربایست مالک عمل را جبهه گرانتر و آن گاه به ترتیب بر اساس قیمت برهای دوم، سوم، چها

 وم، سوم،گر )دمعامالتی جبهه های بعدی، مورد محاسبه قرار گیرد. با این شرط که ارزش بر جبهه های دی

 درصد ارزش بر جبهه اول نگردد. 60چهارم( کمتر از 

 ست ازارتست از استهالک ارزش اعیانی بر اساس گذشت زمان، نحوه محاسبه قدمت عبارت اعب قدمت:

خت ال ساستفاوت  سال مبنای محاسبه ارزش معامالتی )سال مورد گزارش( و سال اتمام احداث بنا یا 

 )مطابق پایان کار(.               

 مقصود ملکی است که ملک مورد محاسبه با آن، دارای حد مشترک میباشد. ملك مجاور:

 متر کمتر باشد. 12که عرض آنها از  شودیگفته م یبه گذرهائ کوچه:

 .گویند می کاربری را زمین از استفاده ی نحوه تعیین کاربري:

 

                                                           
 قیمت از کمتر خواسته مبلغ که صورتی در غیر منقول اموال در مدنی دادرسی آیین قانون 86 ماده موضوع دادرسی هزینه - 32 تبصره -  2

 نظر نقطه از شد، ولی خواهد اخذ شده خواسته مبلغ اساس بر باشد ایمنطقه قیمت از بیش که صورتی در ای ومنطقه قیمت اساس بر باشد،ایمنطقه

 .شودمی تعیین دادخواست در که است همان خواسته بهایصالحیت 
 خود دادخواست در خواهان که است همان ارزش خواسته صالحیت، نظر نقطه از منقول غیر اعیان از ید خلع و منقول غیر مالی دعاوی در -  3

 .شود پرداخت هزینه دادرسی آن ساسا بر و تقویم منطقه هر در امالک معامالتی ارزش مطابق باید هزینه دادرسی، نظر از لکن. نمایدمیتعیین
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 کاربری: انواع 

 یها شود که مجوز ساخت واحد یاستفاده م ییها نیدر خصوص زم ینوع کاربر نیا مسکوني: کاربري

 یم نیل زمگرفته شده است. اگرچه هنوز به شک یآن ها از شهردار یبرا الیو ایبه شکل خانه  یمسکون

 باشند و ساخته نشده اند.

 .شود می اطالق سکونت جهت یافته اختصاص اراضی به

 سه گونه اند : زینوع از امالک ن نای

و  یاصل یچند ساختمان واقع شده و از نظر راه پله ، ورود ای کیکه در  یواحد مسکون تعدادی به :آپارتمان

 .میگویی، مشترک هستند آپارتمان م اطیو ح نگیپارک یگاه

مستقل  یساتیو هر نوع تأس اطی، ح یاصل یچند طبقه که از نظر ورود ای کی یشامل ساختمان :ييالوي

 .ی گرددمشترک نباشد م یگریبوده و با ساختمان د

 یصورت نگرفته اما مجوز ساخت واحد مسکون یاست که هنوز در آن ساخت و ساز ینیزم :یمسکون نزمی

 نمود. افتیدر یاز شهردار یمجوز نیآن چن یتوان برا یم ای دهیاخذ گرد ،یآن از شهردار یبرا

) مثالً  یها و دفاتر خدمات ی، انواع مغازه ها ، رستوران ها ، عمده فروش ینوع کاربر نای در :تجاري کاربري

 کی یبرا یمهم، دارا بودن مجوز تجار ی. البته مسئله ی باشندآنها ( مدنظر م هیو شب یمسافرت یآژانس ها

آن  یبرا یتجار یبردارا بودن کار ی توانرا نم ییدر جا یدفتر خدمات کیملک است وگرنه صرف وجود 

 ملک به حساب آورد.

 …و یدولت یشامل بانک ها، موسسات و شرکت ها :دولتي – اداري کاربري

مختلف  یکاال ها رهیو ذخ ینگهدار یاست که برا ییها نیمخصوص زم ینوع کاربر نیا: انبارداري کاربري

شوند مانند انبار،  یم سیتاس یخاص یها یژگیبا و ییشوند. که معموال به شکل ساختمان ها یاستفاده م

 …سوله، سردخانه 

 مدیریت تحت عمومی و رسمی آموزش های فعالیت برای یافته اختصاص اراضی به :آموزشي کاربري

پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش  و آموزش های خانه وزارت

و دانشگاه و  رستانیدبستان، دب کودکستان، یها تیشامل فعال .شود می گفته اجتماعی امور و وکار پزشکی 
… 

 گفته متبرکه بقاع و دینی و مذهبی مراسم و فرایض انجام جهت یافته اختصاص اراضی به: مذهبي کاربري

 …گورستان و  ه،ینیاز جمله مسجد، ، حس .شود می

 .شود می گفته فرهنگی فعالیتهای به یافته اختصاص اراضی به هنري: کاربري فرهنگي

 …کتابخانه، تئاتر و  نما،یاز جمله س

 شود می گفته سیاحت و اقامت جهت یافته اختصاص اراضی بهتوريستي:  و تفريحيکاربري 

 یو بهداشت درمانی خدمات به که …و  کینیکل مارستان،یاز جمله درمانگاه،ب :درماني –بهداشتي کاربري

  اختصاص داده شده اند.



 ارزش منطقه ای امالکـ
 

4 
 

4 

اختصاص داده  ینوع کاربر نیدارند به ا یورزش یها تیکه مجوز انجام فعال ییها نیزم: ورزشي کاربري

 …و  یباز یها نیزم یورزش ی، باشگاه ها یورزش یها ومیشوند. از جمله استاد یم

 و دام و انسان سالمت و درمانی ، پزشکی خدمات به یافته اختصاص اراضی بهدرماني: بهداشتي کاربري  

 شود می گفته اجتماعی های مددکاری

 باشد. یدر سطح م یها نگیو پارک یطبقات یها نگی: شامل پارکنگیپارک: پارکینگ کاربري

باشند از  یم یکاربر نیا یسبز اختصاص داده شده اند دارا یکه به فضا ییها نیزم: سبز فضاي کاربري

 عموم استفاده مورد و احداث شهرداری توسط کهی و کمربند سبز شهر نیادیم سبز، یجمله پارک ها، فضا

 . گیرد می قرار

 شود می گفته باغات به یافته اختصاص اراضی بهباغات:  کاربري

 نیباشند. تفاوت زم یو باغ ها م یزراع یها نیشامل زم یکشاورز یبا کاربر یها نیزم :يکشاورزکاربري 

مانند گندم، برنج و.. که در  یکشت محصوالت یمعموال برا یزراع نیاست که زم نیبا باغ در ا یزراع یها

 یباغ برا کهیحالشود در  یدهند اختصاص داده م یم یو بازده نندینش یدو سال به بار م یال کی یط

 رود. یو درخت و.. به کار م وهیکشت م

 دو ساله ( مثل گندم ، ذرت ،  تاًینها ای کیرا که در آن محصوالت زود بازده )  ینیزم :يزراع نزمی

 ایها اکثراً در روستاها  نینوع زم نی.ای گرددشود را شامل م یدست،کشت م نیو از ا یفیانواع ص

 .ارندبه شهر شده اند ، وجود د لیکه قبالً روستا بوده و بعداً بزرگ شده و تبد ییشهرها

 ( باشد باغ،  وهیدرخت ) اغلب م يکه دارا ينی( به زم في) و تعر ينوع کاربر ناي در :باغ

 يدارا»يبه معنا دکهيشنو يم اي دینیب يم زیرا ن« مشجر» يواژه  ي.گاهي شودگفته م

 مورد، قابل ذکرند. نیدرخت ( که در هم يدارا نیمشجر= زم نیاست ) زم« درخت

 می گفته امثالهم و کاشت دست و طبیعی جنگلهای به یافته اختصاص سطوح بهکاربري منابع طبیعي: 

 .شود

شود جهت استخراج به  یکه در آن ها معادن با ارزش کشف م ییها نیمعدن: معموال زمکاربري معدن: 

مالک ملک بتواند از معدن  نکهیا یشوند. مانند معادن سنگ، فلزات و.. برا یاختصاص داده م ینوع کاربر نیا

 و ملک خود را تحت عنوان معدن به ثبت برساند. دیمجوز اخذ نما دیکند با یبهره بردار

  …و  یشهردار ینواح ،یدفتر پست، کالنتر ،یشامل مراکز زباله، آتش نشان :شهري خدمات کاربري

 در عمدتاً که شهروندان عمومی نیازهای رفع جهت یافته اختصاص اراضی به :شهري تجهیزات کاربري

 که شهروندان عمومی نیازهای رفع جهت یافته اختصاص اراضی به .شود می گفته است شهرداری رضایت

 فاضالب - تلفن - گاز - برق - آب شامل .شود می گفته است شهرداری رضایت در عمدتاً

 ،یتجار یمثل کاربر یعنیاست. یانتفاع یها یاز کاربر ینوع ،یخدمات کاربری :عمومي خدمات کاربري

 .ی شوداز آن کسب درآمد مکه 
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از  یبابت آن پول -امر انیمتول گرید ای-ها یعام المنفعه است ، شهردار تیفعال نیتفاوت که چون ا نیبا ا

را  یکاربر لیتبد یها نهیهز دی، با دیریبگ یکاربر رییبه تغ میتصم ی.اما اگر شما روزرندگی یشما نم

 را نام برد.مترو و ...  کشتارگاه،  ی،عموم یحمام ها ی توانم یخدمات یکاربر یها نمونه از .دیبپرداز

 و معابر شبکه ،است که به امور حمل و نقل ییها نیمختص زم ینوع کاربر نیا :نقل و حمل کاربري

. شود می گفته یابد می اختصاص شهروندان و شهری برون شهری، سفرهای انجام برای که ساختمان هایی

 …و انبارداری و نقل و ، حملمترو یها ستگاهیها، فرودگاه ها، راه آهن، ا انهیاز جمله پا

 و شهر بهداشت یا و شهر زیربنایی تاسیسات به مربوط امور جهت که اراضی به شهري:  تاسیسات

 .شود می گفته یابد می اختصاص شهروندان

 .شود می گفته مسلح نیروهای به یافته اختصاص اراضی بهکاربري نظامي: 

 .شود می گفته شود می منظور و حفاظت خاص اهداف جهت قانون حسب که اراضی بهکاربري حريم: 

انبار  د،یاعم از تول یصنعت تیکه مجوز هرگونه فعال یساختمان ای نیهر نوع زم رندهبرگی در کاربري صنعتي:

 .ی شود، م یدیتول یو کارگاهها رگاههایکارخانجات، تعم لیرا داشته باشد از قب عیتوز ایو 

گسترش  ثراگر بر ا یمناطق خارج شهرها قرار دارند.حت ایو  یصنعت ینوع از امالک اکثراً در شهرک ها نیا

ربط، حکم انتقال آن به  یمسئول و ذ یداخل آن واقع گردد، معموالً توسط دستگاهها یملک نیشهر، چن

 .شود یخارج شهر داده م

 یها تیباشد. فعال یم یصنعت یها تیملک داشتن مجوز فعال کی یبرا یصنعت یمنظور از کاربربه طور 

شوند و اکثرا  یو ساخت محصوالت انجام م دیتول یشود که در راستا یگفته م ییها تیبه فعال یصنعت

 .باشدمی …ها، کارگاه ها و  رگاهیشامل کارخانه ها، تعم

 ،یمسکون ،ی)تجار نیقطعه زم کیمختلف  یهایچند عملکرد از کاربر بیعبارت از ترک: مختلط کاربري

   (یادار

 شرکتهای ، دولتی موسسات ها، خانه وزارت استقرار جهت یافته اختصاص اراضی به: انتظامي و اداري

 .شود می گفته بسیج و انتظامی نیروهای و دولتی غیر عمومی نهادهای و موسسات و دولتی

باشند و هنوز طبق برنامه طرح جامع،  یم یهستند که فاقد هرگونه کاربر ییها نیمنظور زم :يفاقد کاربر

 نشده اند. یلیو طرح تفص یآزادساز یدارا

 غیر و انتفاعی خدمات و بازرگانی های فعالیت انواع برای یافته اختصاص اراضی به:  خدماتي-تجاري

 .شود می گفته انتفاعی
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 ارزش منطقه ای محاسبات: 

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

     

 

 

 توضیح عرصهفرمول محاسبه ارزش معامالتي 
 مورد 

 

  متر10000متراژ تا   %75× قیمت تعییني  × متراژ زمین 

 زارعي آبي و باغات
 

  %50× قیمت تعییني × متراژ (  -10000+ ) %75× قیمت تعییني ×  10000
 10000متراژ بیش از 

  متر

  متر10000متراژ تا   %50× قیمت تعییني  × متراژ زمین 

 اراضي ديمزار
 

  %25× قیمت تعییني × متراژ (  -10000+ ) %50× قیمت تعییني ×  10000
 10000تراژ بیش از م

  متر

  متر3000متراژ تا   قیمت تعییني  × متراژ زمین 

 اراضي باير
 

  %75× قیمت تعییني × متراژ (  -3000قیمت تعییني  + )×  3000
 3000متراژ بیش از 

  متر

 اعیانیفرمول محاسبه ارزش 

 متراژ(% × 30× ه باالترين قیمت عرص) متراژ اعیاني ( +×  تر مربع )قیمت اعیاني هر م
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 جدول ضرائب 

   

 قیمت

اعیاني 

 کل

  مورد  قیمت اعیاني مورد

مجموع 

 تمام

 مواردي

که 

شامل 

 ملك

مورد 

نظر 

 است

 طبقه با باال با آسانسور 5ساختمان  تعداد طبقات( -4× )  ارزش اعیاني×   015/1

 امالك تجاري و صنعتي ( 3/1× متراژ  × )ارزش اعیاني هر متر مربع   

 امالك اداري و خدماتي ( 2/1× متراژ  × )ارزش اعیاني هر متر مربع   

 6/0× ارزش اعیاني 

کاربري انبار و توقفگاه و همچنین سالن هاي 

پرورش دام، طیور، آبزيان و مجتمع هاي گلخانه 

 اي

 پارکینگ و انباري 5/0× متراژپارکینگ × ارزش اعیاني هر متر مربع 

 سال 20ساختمان داراي قدمت تا سقف  ارزش اعیاني - (02/0×  تعداد سال هاي قدمت × )ارزش اعیاني 

 

 اسکلت  3/0× ارزش اعیاني 

 نیمه ساختهساختمان 
 

 

 سفت کاري 5/0× ارزش اعیاني 

 

 کارينازك  8/0× ارزش اعیاني 

 

 وم قدرالسهم عرصه: مفه 

منظور از قدرالسهم آپارتمان سهم هر واحد آپارتمانی از زمین اختصاص داده شده به کل مجتمع آپارتمانی 

شود. تعیین میزان قدرالسهم زمین بیشتر در است که اصطالحاً به آن سهم اعیان از عرصه نیز گفته می

ی و نوسازی مجتمع جدید های آپارتمانی قدیمهایی مانند تقسیم ارث و میراث، خراب کردن مجتمعزمان
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گیرد. هر چقدر مساحت ی آن مطالعات و محاسبات کارشناسی صورت میکند و دربارهاهمیت پیدا می

های قدرالسهم ملک بیشتر باشد، ملک دارای ارزش بیشتری خواهد بود؛ بنابراین آن دسته از مجتمع

آپارتمان بیشتری بوده و از ارزش بیشتری  تری بنا شده باشند، دارای قدرالسهمآپارتمانی که در زمین وسیع

 .برخوردار هستند

 سهم هر آپارتمان از عرصه:لفرمول محاسبه قدرا

 

 (ساختمان کل متراژ*  آپارتمانی واحد متراژ) ÷ مسکونی واحدهای کل مساحت جمع  قدرالسهم زمین =

 

 100واحد  5 طبقات(مربع )مجموع مساحت متر 2000فرض کنید در یک مجتمع مسکونی با متراژ کل 

متری وجود دارد؛ در این صورت با توجه به فرمول دوم برای میزان قدرالسهم زمین  250متری و دو واحد 

 :متری خواهیم داشت 250یکی از واحدهای 

 (متر 2000*  متر 250) ÷ (5*  100( +)2*  250متر = ) 500

 .متر خواهد بود 500پارتمان شود در این حالت مساحت قدرالسهم آطور که مشاهده میهمان

 

  :مثال محاسبه ارش منطقه ای 

  ام ساختمانی با  6مترمربعی در طبقه  50ارزش منطقه ای آپارتمانی مسکونی در مرحله نازک کاری

متری را محاسبه  14ساله در شهر تاکستان و در کوچه ای با عرض معبر  6قدمت ساخت 

ارزش عرصه طبق جداول پیوست از قرار هر  –مترمربع  708کنید؟)مجموع مساحت ساختمان 

 (متر انباری دارد 6متر پارکینگ و  12واحدی هر واحد  12ساختمان  -ریال 000/300مترمربع 

 :راه حل 

o :الف( قدرالسهم عرصه 

 
708×(50+12+6)

12×68^m2
= 59𝑚2 

 

 ریال 000/270طبق جداول پیوست مربوط به شهر تاکستان:  ÷ارزش اعیانی

 

 (اعیاني واحد آپارتماني  1

 

→ ارزش اعیانی →  متر مربع50 50 × 270000 = [
 ریال13500000

 اعیانی واحد مسکونی
] 
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 (اعیاني پارکینگ و انباري2

 اعیانی انباری و پارکینگ  → 2m18= 2m6+  2m12→ 18*000/270=000/860/4ریال 

ضریب مربوطه] = 0/5 ] : 4860000 × 0/5 =  [ ریال 2/430/000]

 

o  نازك کاري( –معبر  –قدمت  –ج( اعمال ضرائب)ارتفاع 

 

 ضريب ارتفاع طبقه: 6برای باالی  →به باال  6برای طبقه  %1/5→1/015× 13/500/000

→  [ ریال13/702/500]

 
ضریب قدمت   ∶ 1) به ازای هر سال0/02 کسر میگردد − 0/12) ∗ 16/132/500 =  [ ریال 14/196/600]

 

 ضريب نازك کاري :0/8→14/196/600*0/8لایر  =[ لایر 11/357/280]

 

 افزایش می دهد   0/02متر هر متر  12متر افزایش عرض معبر نسبت به  2به ازاء

 1/04*11/357/280= ریال   11/811/571ریال 

 

o :د( ارزش منطقه اي 

 
 حال اطالعات فوق را در فرمول کلی ذیل قرار می دهیم:

 
 ارزش منطقه اي= (* ارزش عرصه 3/1) ارزش اعیاني ( +)

 

 نتیجه:

 

 (2m59*3/1*000/300 +)ریال 571/811/11=  571/281/34 ریال 

 

 

 تذکر: 
در سال  1394اصالحي مالیات مصوب  64ماده  3ي اعالم شده برابر تبصره يمبلغ ارزش نها -1

 گردد. محاسبه مي 27با ضريب % 1400

، بلوك و رديف ملك مورد محاسبه مي توان از آدرس  ارزش معامالتيبراي دسترسي به  -2

https://www.tax.gov.ir/action/do/getaddressgeolocation .استفاده نمود 

https://www.tax.gov.ir/action/do/getaddressgeolocation/
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  اجرایی ارزش معامالتی شهرستان های استان قزوین:ضوابط 
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 فرم ارزش منطقه ای:
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 با تشکر از:

 مدیریت و مجموعه همکاران معاونت آمار و فناوری اطالعات دادگستری قزوین 

 


