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ضمائم
)تعدیل تراکم(قیمت مازاد برتراکم 

نحوه محاسبه مازادبر تراکم= P5+قیمت تعدیل تراکم  
P =ارزش منطقه اي دارایی



٢

45149کدپستی 1منطقه 
ریم و محدوده شهر زنجانطبق نقشه ححریم شمالی –شماالً 
شرقیتا غرب  جاده راه شوسه  زرنانحریم –شرقاً 
جاده ترانزیت از نقطه تالقی حد شرقی تا میدان بسیج –جنوباً 

)حریم شهر(کمربندي شمالی از میدان بسیج بطرف شمال تا محل تالقی با حدشمالی –غرباً 
.ارزش مندرج بشرح ذیل نیز می باشند توضیح اینکه کوي هاي فرهنگیان ، پونک مشمول * 

یف
)ریال ( قیمت هر متر مربع شرح و موقعیت محلرد

pضریب قیمت مازاد بر تراکم

900،0005)جدید(بر کمربندي شمالی 1
850,0005بر میدان بسیج2
850,0005بر جاده ترانزیت3
900,0005بهمن22بلوار 4
950,0005گلشهرکاظمیهخیابان اصلی 5
950,0005متري30باالتر از متري و30بر خیابانهاي6
970,0005سایت کارگاهیمتري30باالتر از متري و30بر خیابانهاي7
950,0005متري24و20بر خیابانهاي 8
950,0005متري سایت کارگاهی25و 24و20بر خیابانهاي 9
930,0005متري18و16و14بر خیابانهاي 10
950,0005متري سایت کارگاهی18و16و14بر خیابانهاي 11
900,0005متري12و10و8بر خیابانهاي 12
900,0005متري سایت کارگاهی12و10و8بر خیابانهاي 13
900،005متري بن بست12، 10، 8هاي طرفین کوچه14
850,0005پشت جبهه15
850,0005پشت جبهه سایت کارگاهی 16
000،9505متري گلشهر50کوي ساواالن بر 17



٣

45149کدپستی 2منطقه 
ر زنجانحریم شمالی  طبق  تقشه  حریم و محدوده  شه–شماالً
)حریم شهر(بطرف شمال بخط مستقیم مفروض تا تالقی با حد شمالی ) از ورودي گلشهر (امتداد کمربندي شمالی –شرقاً

) پل زیر گذر(تا تقاطع با خیابان والفجر ) از انحناءورودي گلشهر (کمر بندي شمالی –جنوباً 
)حریم شهر(تا تالقی باحد شمالی ) جاده پائین کوه(خیابان والفجر از میدان والفجر بطرف شمال –غرباً

.مشمول ارزش مندرج بشرح ذیل می باشد ) گلستان و اندیشه ( توضیح اینکه اراضی موسوم به کوي بسیجیان * 

یف
شرح و موقعیت محلرد

)ریال ( قیمت هر متر مربع 
Pضریب تراکمقیمت مازاد بر 

900,0005)جدید(برکمربندي شمالی  1
900,0005بهمن22بلوار 2
970,0005)جاده پائین کوه (بر خیابان والفجر 3
960,0005متري30باالتر از متري و30بر خیابانهاي4
950,0005متري24و20بر خیابانهاي5
940,0005متري18و16و14بر خیابانهاي6
900,0005متري12و10و8بر خیابانهاي7
900,0005متري بن بست12الی 8هاي طرفین کوچه8
850,0005پشت جبهه9

22ادامه بلـوار  (متري گلشهر و کوي گلستان اندیشه 50خیابان 10
900,0005)بهمن منتهی به کمربندي



۴

45139و 45138کدپستی  3منطقه 
ده  شهر زنجانحریم شمالی  طبق  تقشه  حریم و محدو-شماالً
)حریم شهر(بطرف شمال تا تالقی با حد شمالی ) پل زیرگذر(از میدان والفجر )جاده پائین کوه (خیابان والفجر –شرقاً
تا میدان سربازان گمنام ) پل زیر گذر(کمربندي شمالی از میدان والفجر –جنوباً

)حریم شهر(جاده گاوازنگ از میدان سربازان گمنام بطرف شمال تا تالقی با حد شمالی –غرباً

یف
شرح و موقعیت محلرد

)ریال ( قیمت هر متر مربع 

Pضریب قیمت مازاد بر تراکم

900,0005)جدید(بر کمربندي شمالی 1
900,0005بهمن22بلوار 2
970,0005) جاده پائین کوه ( بر خیابان والفجر 3
970,0005بر جاده گاوازنگ تا میدان استاندارد 4
970,0005تا کمربندي شمالیبر جاده گاوازنگ از میدان استاندارد5
850,0005از کمربندي شمالی تا سد گاوازنگ6
1,070,0005متري 50و45بر بلوار حاج مهدوي و 7
تقاطع مصلی تا  تقاطع  بـرق  ( خیابان اول شهرك  کارمندان  از میدان8

1,070,0005)ايمنطقه

1,030,0005)2فاز (خیابان دوم  شهرك کارمندان  9
1,020,0005)واقع در شهرك کارمندان(متري30بر خیابانهاي10
1,000,0005)شهرك کارمندان(متري 24و20بر خیابانهاي11
970,0005)شهرك کارمندان (متري18و16و14بر خیابانهاي12
900,0005)شهرك کارمندان(متري12و10و8بر خیابانهاي13
900,0005)شهرك کارمندان(متري بن بست 12الی 8هاي طرفین کوچه14
850,0005)شهرك کارمندان(پشت جبهه 15
970،0005)سایر مناطقواقع در (متري 30بر خیابانهاي 16
950،0005)واقع در سایر مناطق(متري 24و 20بر خیابانهاي 17
930،0005)واقع در سایر مناطق(متري 18و 16، 14بر خیابانهاي 18
900،0005)واقع در سایر مناطق(متري 12و 10، 8بر خیابانهاي 19
850،0005)واقع در سایر مناطق(متري بن بست 12الی 8هاي طرفین کوچه20
850،0005پشت جبهه سایر مناطق21

تا سد گاوازنگ) جدید(سایت اداري و تجاري گاوازنگ باالتر از کمربند شمالی 
850,0005)واقع در سایر مناطق(متري 30بر خیابان 22
850,0005)واقع در سایر مناطق(متري 24و 20بر خیابان 23
850,0005)واقع در سایر مناطق(متري 18و 14،16خیابان بر 24
850,0005)واقع در سایر مناطق(متري 12و8،10بر خیابان 25
850,0005)سایر مناطق(متري بن بست 12الی 8طرفین کوچه هاي 26
850,0005پشت جبهه سایر مناطق27



۵

45137کدپستی  4نطقه م
حریم شمالی  طبق  تقشه  حریم و محدوده  شهر زنجان–شماالً
)حریم شمالی ( جاده گاوازنگ از میدان سربازان گمنام بطرف شمال تا تالقی با حد شمالی –شرقاً 
کمر بندي شمالی از میدان سربازان گمنام تا میدان مدرس –جنوباً

)حریم شمالی(جاده همایون از میدان مدرس تا تالقی با حد شمالی –غرباً
.ارزش مندرج بشرح ذیل نیز می باشد توضیح اینکه اراضی موسوم به شهرك غرب مشمول *

)ریال ( قیمت هر متر مربع شرح و موقعیت محلردیف
Pضریب قیمت مازاد بر تراکم

900،0005بر کمربندي شمالی1
900,0005بهمن22بلوار 2
970,0005بر جاده گاوازنگ تا میدان استاندارد3
970,0005بر جاده گاوازنگ از میدان استاندارد بطرف شمال 4
1,000,0005)بعد از میدان مدرس(بر جاده همایون 5
970,0005متري 35و 30بر خیابانهاي 6
970,0005متري 24و 20بر خیابانهاي 7
960,0005متري 18و16و14بر خیابانهاي 8
900,0005متري 12و10و8بر خیابانهاي9
900،0005متري بن بست12الی 8هاي طرفین کوچه10
850,0005پشت جبهه11



۶

45199و 45198و 45197کدپستی  5منطقه 
حریم شمالی  طبق  تقشه  حریم و محدوده  شهر زنجان-ًشماال
)حریم شمالی (جاده همایون از میدان مدرس تا تالقی با حد شمالی–شرقاً 
کمربندي شمالی از میدان مدرس تا تقاطع پل کمربندي با خیابان منتهی به کوي فرهنگیان–جنوباً
)یحریم شمال(تا تالقی با حد شمالی) ابتداي خیابان کوي فرهنگیان (از تقاطع پل کمربندي شمالی بطرف غرب –غرباً 

.مشمول ارزش مندرج بشرح ذیل نیز می باشد ) جنب بیمارستان امام حسین ( توضیح اینکه اراضی کوي صدرا * 

یف
)ریال ( قیمت هر متر مربع شرح و موقعیت محلرد

Pضریب قیمت مازاد بر تراکم

900،0005)جدید(بر کمربندي شمالی 1
900,0005بهمن22بلوار 2
1,000,0005)بعد از میدان مدرس(بر جاده همایون 3
970,0005بر خیابان کوي فرهنگ4
930,0005) اصلی اسالم آباد(بر خیابان آیت اله مدنی 5
1,100,0005از آخرین چهارراه به طرف پادگانبر خیابان آیت اله مدنی6
1,050,0005بر خیابان شهید مصطفی خمینی 7

متـري شـهرك الهیـه و فرهنـگ و شـهرك      50و 45بر خیابانهـاي  8
جانبازان و جاده تهم تا حریم شهر

1,000,0005

970,0005و صدوقی و دستغیبمتري اسالم آباد 35و30بر خیابانهاي9
970,0005متري شهرك الهیه و فرهنگ35و30بر خیابانهاي10
960,0005متري اسالم آباد24و20بر خیابانهاي 11
960,0005متري شهرك الهیه و فرهنگ24و20بر خیابانهاي 12
950,0005واسالم آبادمتري شهرك الهیه وفرهنگ18و16و14بر خیابانهاي13
900,0005متري اسالم آباد12و10و8بر خیابانهاي14
900،0005متري بن بست اسالم آباد12الی 8هاي طرفین کوچه15
900,0005متري شهرك الهیه و فرهنگ12و10و8خیابانهايبر 16
900،0005متري بن بست شهرك الهیه و فرهنگ12الی 8هاي طرفین کوچه17
850,0005پشت جبهه واقع در محدوده اسالم آباد18
850,0005پشت جبهه واقع در محدوده الهیه و فرهنگ و سایر اراضی 19
900،0005زنجانیخیابان عاصم 20
900،0005میدان گلها21
900،0005خیابان شهید حسین حسنی اسالم آباد22
900،0005خیابان شهید اشرفی اصفهانی اسالم آباد23



٧

45199و 45189و 45188کدپستی  6منطقه 
طرف غرب تا حریم شهراز تقاطع پل  کمربندي شمالی با جاده منتهی به کوي فرهنگیان و بهشت زهرا به –شماالً
کمربندي شمالی از تقاطع با جاده منتهی به کوي فرهنگیان و بهشت زهرا بطرف جنوب تا میدان شهداي جهاد  –شرقاً
)تا حریم شهر(جاده ترانزیت زنجان تبریز از میدان شهداي جهاد –جنوباً
حریم غربی طبق  نقشه حریم  و محدوده شهر زنجان –غرباً 

و کوي صدرا مشمول ارزش مندرج بشرح ذیـل نیـز مـی    ) خرداد ( نانوایان ) شورجه ( اینکه اراضی کوي هاي شهرآراء توضیح * 
.باشند

)ریال ( قیمت هر متر مربع شرح و موقعیت محلردیف
Pضریبقیمت مازاد بر تراکم

900،0005)جدید(بر کمربندي شمالی 1
950,0005بر میدان شهداي جهاد2
900,0005بهمن 22بلوار 3
900,0005بر جاده ترانزیت4
900,0005بر جاده کشتارگاه 5
900,0005) جاده بهشت زهرا (بر خیابان کوي فرهنگ 6
970,0005متري وباالتر40بر خیابانهاي 7
950,0005متري 35و30بر خیابانهاي 8
930,0005متري 26و24و20بر خیابانهاي9
930,0005متري 18و16و14بر خیابانهاي 10
850,0005متري 12و10و8بر خیابانهاي11
850,0005متري بن بست12الی 8هاي طرفین کوچه12
810,0005اراضی باغات واقع در منطقه13
800,0005پشت جبهه14



٨

45158و  45157کدپستی  7منطقه 
تامیدان پروین اعتصامی )خیابان پروین اعتصامی(خیابان پشت شهربازي وامتدادآن بطرف غرب-شماالً
کمربندي شمالی از میدان بسیج تا تقاطع با حد شمالی -ًشرقا
خیابان هنرجوو خیابان خرمشهر از میدان بسیج تا میدان شیالت -جنوباً

بلوار شریعتی ازمیدان شیالت تا میدان پروین اعتصامی-غرباً

یف
)ریال ( قیمت هر متر مربع شرح و موقعیت محلرد

Pضریب قیمت مازاد بر تراکم

1,000,0005) پس از حریم ( بر میدان بسیج 1
900,0005بهمن22بلوار 2
1,270,0005)میدان فاتح(بر میدان جانبازان 3
1,270,0005) از میدان جانبازان تامیدان شیالت(بر خیابان خرمشهر4
1,020,0005) از میدان بسیج تا میدان جانبازان(بر خیابان هنر جو 5
1,000,0005بر خیابان پروین اعتصامی6
900,0005بر خیابان پشت شهر بازي 7
1,000,0005بر خیابان بلوار شریعتی 8

پشت صدا و (و خ منتهی به شیخ اشراق متري 45و35بر خیابان 9
)سیما

970,0005

30970,0005و24و20بر خیابان10
18950,0005و16و14بر خیابان 11
900,0005متري 12و10و8بر خیابانهاي12
900,0005متري بن بست12الی 8هاي طرفین کوچه13
970,0005متري شیخ اشراق 70خیابان 14
900,0005خیابان پشت تأمین اجتماعی منتهی  به خ  پروین اعتصامی15
850,0005پشت جبهه16
900,0005بر خیابان فاتح17



٩

45157کدپستی  8منطقه 
کمربندي شمالی از میدان گلشهر کاظمیه تا روگذر حضرت ولیعصر–شماالً
شمالی از خیابان پشت شهربازي تا میدان گلشهر کاظمیهکمربندي -شرقاً
از خیابان پشت شهربازي بطرف غرب تا میدان پروین اعتصامی-جنوباً

از میدان پروین اعتصامی تا میدان صدف-غرباً
) دانشگاه آزاد اسـالمی  ( میرداماد –بهارستان ) تعاونی مسکن شهرداري ( شهریار ) ارتش ( توضیح اینکه اراضی کوي منظریه * 

.مشمول ارزش مندرج بشرح ذیل می باشند 

یف
رد

شرح و موقعیت محل
)ریال ( قیمت هر متر مربع 

Pضریب قیمت مازاد بر تراکم

900,0005بهمن22بلوار 1
1,000,0005بر خیابان پروین اعتصامی 2
900,0005بر خیابان پشت شهربازي 3
1,050,0005متري اشراق 70تا بلوار بر خیابان منشعب از میدان ولیعصـر4

در امتداد تا تقـاطع  )جنب دانشکده پرستاري ( متري 45بر خیابان 5
1,030,0005متري ولیعصر 35

1,000,0005بر خیابان امتداد بلوار شریعتی 6
970,0005متري35بر خیابانهاي 7
1,000,0005متري45بر خیابانهاي 8
970,0005خیابان اول  بهارستان9
970,0005متري 30و24و20بر خیابانهاي10
960,0005متري 18و16و14بر خیابانهاي 11
900,0005متري 12و10و8بر خیابانهاي12
900,0005متري بن بست12الی 8طرفین کوچه هاي 13
970,0005متري شیخ اشراق 70خیابان 14
850,0005پشت جبهه15
1,000,0005متري کوي شهریار1624



١٠

45156کدپستی  9منطقه 
کمربندي شمالی از میدان صدف تا محل تالقی کمربندي با انتهاي خیابان دکتر آیت–شماالً 

بلوار شریعتی از میدان شیالت تا میدان صدف–شرقاً
خیابان خرمشهر از میدان شیالت تا بلوار آزادي-جنوباٌ

خیابان جمهوري اسالمی از بلوارآزادي بطرف شمال و خیابان دکترآیت تا تالقی با کمربندي شمالی–غرباً

یف
)ریال ( قیمت هر متر مربع شرح و موقعیت محلرد

Pضریب تراکمقیمت مازاد بر

1,270,0005بر خیابان خرمشهر1
1,400,0005بر بلوارآزادي2
1,000,0005پل روگذر حضرت ولیعصربر بلوار شریعتی از میدان شیالت تا 3
1,220,0005بر خیابان جمهوري اسالمی4
1,000,0005بر خیابان دکتر آیت5
1,070,0005بر خیابان شیخ فضل اله نوري6
900,0005بهمن22بلوار 7
970,0005بر خیابان شهید فیاض بخش8
1,000,0005متري45و35بر خیابانهاي 9
1,000,0005متري30و24بر خیابانهاي 10
970,0005متري20و18و16بر خیابانهاي 11
1,000,0005اعتمادیه و خیابان معلممتري 20و18و16بر خیابانهاي 12
900,0005متري14و12بر خیابانهاي 13
1,000,0005اعتمادیهمتري 14و12بر خیابانهاي 14
850,0005متري10و8بر خیابانهاي 15
970,0005اعتمادیهمتري 10و8بر خیابانهاي 16
800,0005متري بن بست12الی 8هاي طرفین کوچه17
900,0005متري بن بست اعتمادیه12الی8هاي طرفین کوچه18
1,020,0005)بعد از تعریض ( خیابان یازده اعتمادیه 19
800,0005پشت جبهه20



١١

45146کدپستی  10منطقه 
تا چهارراه سعدي)دانشسرا(خیابان بعثت از میدان رسالت -شماالً
)دانشسرا(خیابان جمهوري اسالمی از بلوار آزادي تا میدان رسالت -شرقاً
خیابان امام از بلوار آزادي تا میدان انقالب-غرباً

خیابان سعدي وسط از میدان انقالب تا چهارراه سعدي-جنوباً

)ریال ( قیمت هر متر مربع شرح و موقعیت محلردیف
Pضریبقیمت مازاد بر تراکم

1,650,0005بر میدان انقالب 1
1,400,0005بر بلوار آزادي 2
1,400,0005میدان انقالببرخیابان امام از بلوار آزادي تا 3
1,650,0005)از میدان انقالب تا چهارراه سعدي(بر خیابان سعدي وسط 4
1,270,0005بر خیابان جمهوري اسالمی 5
1,400,0005دروازه رشتتابر خیابان بعثت از چهارراه سعدي 6
1,150,0005تا میدان دانشسرابر خیابان بعثت از دروازه رشت7
1,100,0005بر خیابان فدائیان اسالم 8
1,050,0005بر خیابان خواجه نصیر طوسی 9
1,000,0005متري 20و18و16بر خیابانهاي10
900,0005متري 14و12و10و8بر خیابانهاي11
900,0005متري بن بست12الی 8طرفین کوچه هاي 12
1,150,0005دلجوئی-خیابانهاي داود قلی 13
850,0005پشت جبهه14



١٢

45138و 45148و 45147کدپستی  11منطقه 
کمربندي شمالی از محل تالقی خیابان دکتر آیت تا میدان سربازان گمنام –شماالً
ري اسالمی از میدان رسالت بطرف شمال و خیابان دکترآیت تا تالقی با کمربندي شمالی وخیابان جمه-ًشرقا
کارگر از دروازه رشت تا بلوار کوچمشکی و امتداد آن بطرف شمال تا میدان سربازان گمنام خیابان–غرباً

)دروازه رشت(خیابان بعثت از میدان رسالت تا میدان بعثت -جنوباً 

)ریال ( قیمت هر متر مربع موقعیت محلشرح و ردیف
Pضریب قیمت مازاد بر تراکم

1,500,0005بر میدان کوچمشکی 1
1,400,0005رسلبر خیابان اصلی کوچمشکی از میدان کوچمشکی تا میدان 2
900,0005بهمن 22بلوار 3
1,150,0005بر خیابان بعثت 4
1,100,0005تا میدان قائمو امتداد آن ) خیابان صفا(بر خیابان کارگر5
1,270,0005بر خیابان جمهوري اسالمی 6
1,100,0005بهمن22خیابان کارگر از میدان قائم تا بلوار  7
1,100,0005و خیابان قره جه لو) بی سیم(بر خیابان قدس8
1,000,0005بر خیابان دکتر آیت 9
1,070,0005و میدان رسلبر بلوار دارالقرآن 10
1,100,0005بر خیابان شیخ فضل اله  نوري از میدان ولیعصر تا میدان رسل11

)خیابان اصلی کوچمشکی(بر خیابانهاي شمال خیابان رهبري 
1,000,0005متري45و35و30و 24بر خیابانهاي12
970,0005متري 20و18و16بر خیابانهاي 13
960,0005متري 12و14بر خیابانهاي 14
850,0005متري 10و8بر خیابانهاي 15
850,0005طرفین کوچه هاي بن بست و پشت جبهه16

)خیابان اصلی کوچمشکی(بر خیابانهاي جنوب خیابان رهبري -
24950,0005و 20و 18و 16بر خیابانهاي 17
900,0005متري14و12بر خیابانهاي 18
800,0005متري10و 8بر خیابانهاي 19
800,0005طرفین کوچه هاي بن بست و پشت جبهه 20

بر خیابانهاي منتهی به شرق  خیابان والفجر و عربی زنجانی  تا خیابان بعثت-
24950,0005و 20و 18و 16بر خیابانهاي 21
900,0005متري 14و 12بر خیابانهاي 22
850,0005متري10و 8بر خیابانهاي 23
800,0005طرفین کوچه هاي بن بست و پشت جبهه 24

بر خیابانهاي منتهی به غرب  خیابان والفجر و عربی زنجانی  تا خیابان بعثت-
24950,0005و 20و 18و 16بر خیابانهاي 25
900,0005متري14و 12بر خیابانهاي 26
850,0005متري10و 8بر خیابانهاي 27
800,0005طرفین کوچه هاي بن بست و پشت جبهه 28



١٣

45137و 45136کدپستی  12منطقه 
کمر بندي شمالی از میدان سربازان گمنام تا میدان مدرس -ًشماال
خیابان کارگر از میدان بعثت تا میدان کوچمشکی و امتداد آن تا میدان سربازان گمنام –شرقاً
خیابان بعثت از میدان بعثت تا میدان ارك–جنوباً

خیابان مدرس از میدان ارك بطرف شمال تا میدان مدرس–غرباً

یف
)ریال ( قیمت هر متر مربع شرح و موقعیت محلرد

Pضریب قیمت مازاد بر تراکم

1,350,0005بر میدان کوچمشکی 1
900,0005بهمن22بلوار 2
از کمربندي شمالی تا پشت دیوار ) بلوار شهرك قدس ( طرفین خیابان 3

استانداري زنجان 
1,070,0005

1,200,0005بلوار میدان قائم بر خیابان کارگر و امتداد آن تا 4
1,050,0005بر خیابان دکتر چمران 5
1,200,0005برخیابان مدرس و امتداد آن6
1,200,0005طرفین خیابان سعدي شمالی از چهارراه سعدي تا ابتداي خیابان بهار                        7
1,200,0005بعثت از دروازه رشت تا میدان اركبر خیابان 8
1,070,0005و کوچه دست افشانبر خیابان بهار وقلعچۀ میر بهار 9
1,020,0005متري 30و24بر خیابانهاي 10
1,000,0005متري 20و18بر خیابانهاي 11
900,0005متري 14و12و10و8بر خیابانهاي12
850,0005متري بن بست12الی 8هاي طرفین کوچه13
1,020,0005متري جنب کارخانه کبریت20خیابان 14
850,0005پشت جبهه 15
1,200,0005طرفین خیابانهاي سعدي شمالی از ابتداي خیابان بهار تا میدان ارتش16
1,200,0005بهمن22بر خیابان کارگر حد فاصل میدان قائم تا بلوار 17



١۴

45186کدپستی  13منطقه 
خیابان بعثت از چهارراه سعدي تا میدان ارك-شماالً
خیابان سعدي وسط از میدان انقالب تا چهارراه سعدي -شرقاً
خیابان امام از میدان انقالب تا چهارراه امیرکبیر-جنوباً

خیابان شهدااز امیرکبیر تا میدان ارك-غرباً

یف
)ریال ( قیمت هر متر مربع شرح و موقعیت محلرد

Pضریب قیمت مازاد بر تراکم

1,650,0005بر میدان انقالب 1
1,650,0005بر خیابان امام از میدان انقالب تا سبزه میدان و محوطه میادین 2
1,400,0005بر خیابان امام از ضلع غربی سبزه میدان تا چهارراه امیرکبیر 3
1,650,0005از میدان انقالب تا چهارراه سعديبر خیابان سعدي وسط 4
1,400,0005تا دروازه ارك بر خیابان بعثت 5
1,270,0005تا سبزه میدان و بر میدان سرچشمه میدان اركبر خیابان طالقانی از 6
1,270,0005بر خیابان شهدا 7

وکوچه دارائی و دادگستري تا اول خیابانتیرو برخیابان هفت8
خانعلیمردان

1,120,0005

1,270,0005بر خیابان جدیداالحداث زینبیه از شهدا تا طالقانی 9
بر خیابان جدیداالحداث زینبیه از خیابان طالقانی تـا خیابـان سـعدي    10

وسط 
1,400,0005

1,070,0005متري 20و 18بر خیابانهاي 11
1,020,0005متري 16و14بر خیابانهاي 12
900,0005متري 12و10و8بر خیابانهاي13
850,0005متري بن بست12الی 8هاي طرفین کوچه14
850,0005ارزش پشت جبهه 15



١۵

45187کدپستی  14منطقه 
شهریور جدید از میدان ارك تا میدان سپاه 17خیابان –شماالً 

خیابان شهدا از چهارراه امیرکبیر تا میدان ارك–شرقاً
خیابان امام از چهارراه امیرکبیر تا تالقی با خیابان شهید مطهري–جنوباً

خیابان شهید مطهري از خیابان امام تا میدان سپاه –غرباً

یف
شرح و موقعیت محلرد

)ریال ( قیمت هر متر مربع 
Pضریب قیمت مازاد بر تراکم

1,200,0005خرداد15میداناز چهارراه امیرکبیر تابر خیابان امام 1
1,200,0005خرداد15خرداد تا تقاطع جهاد و خود میدان 15بر خیابان امام از میدان 2
1,200,0005بر خیابانهاي شهدا 3
1,200,0005شهریور  17بر خیابانهاي 4
1,150,0005) خیابان پست خانه ( شهریور قدیم 17طرفین خیابان 5
1,150,0005بر خیابانهاي مطهري 6
1,020,0005متري 30و24بر خیابانهاي 7
1,000,0005)انقالب اسالمی ، حیدر علی  و روزبه (و متري 20و18بر خیابانهاي 8
970,0005متري 16و14بر خیابانهاي 9
900,0005متري 12و10و8بر خیابانهاي10
850,0005بستمتري بن12الی 8هاي طرفین کوچه11
1,020,0005خیابان جدیداالحداث زینبیه از مهدیه به طرف گونیه12
850,0005پشت جبهه 13

45196کدپستی  15منطقه 
هشت زهراکمربندي شمالی از میدان مدرس تا تالقی اتوبان با خیابان منتهی کوي فرهنگیان و جاده ب–شماالً 

خیابان مدرس از دروازه ارك تا میدان مدرس–شرقاً
شهریور جدید از میدان ارك تا میدان سپاه و امتداد آن تا محل تالقی با پل اتوبان 17خیابان –جنوباً
)حریم شهر( )محل تالقی حد شمالی با حد جنوبی(فاقد حد غربی است –غرباً 

یف
)ریال ( متر مربع قیمت هر شرح و موقعیت محلرد

Pضریب قیمت مازاد بر تراکم

1,200,0005شهریور 17بر خیابان 1
1,050,0005بر خیابان مدرس 2
1,150,0005بر خیابان مطهري 3
900,0005بهمن22بلوار 4
970,0005متري 30متري و24بر خیابانهاي 5
960,0005متري 20و18بر خیابانهاي 6
950,0005متري 16و14بر خیابانهاي 7
900,0005متري 12و10و8بر خیابانهاي8
850,0005بستمتري بن12الی 8هاي طرفین کوچه9
850,0005پشت جبهه 10



١۶

45188و 45189کدپستی  16نطقه م
)حریم شمالی(از میدان سپاه بطرف غرب تا تالقی خیابان منتهی به کوي فرهنگیان و جاده بهشت زهرا با کمربندي شمالی –شماالً 
خیابان مطهري از خیابان امام تا میدان سپاه –شرقاً 
خیابان امام از سه راه شهید مطهري تا میدان جهاد –جنوباً 

کمربندي شمالی از محل تالقی با جاده بهشت زهرا و کوي فرهنگیان تا میدان شهداي جهاد –غرباً
.مشمول ارزش مندرج بشرح ذیل می باشد )  اراضی تعاونی مسکن آمادگاه زنجان ( توضیح اینکه اراضی ضلع جنوبی پادگان سپاه  * 

یف
)ریال ( قیمت هر متر مربع شرح و موقعیت محلرد

Pضریب مازاد بر تراکمقیمت 

900,0005بهمن تا میدان شهداي جهاد22بلوار 1
1,150,0005بر خیابان مطهري 2
1,270,0005بر خیابان امام تا میدان شهداي جهاد 3
1,070,0005بر خیابان درمانگاه 4
950,0005بر خیابان شورجه 5
970,0005متري 30و24بر خیابان 6
960,0005متري 20و18و16بر خیابان 7
14900,0005و12و10و8بر خیابان 8
850,0005بستمتري بن12الی 8هاي طرفین کوچه9
850,0005پشت جبهه 10
700,0005)چمران(متري گولجیک آباد14و12و10و8بر خیابان 11
700,0005)چمران(آبادمتري گولجیک 12الی8طرفین کوچه هاي 12
700,0005گولجیک آبادپشت جبهه 13

45178کدپستی  17منطقه 
.خرداد تا میدان شهداي جهاد15خیابان امام از میدان –شماالً
خرداد تا میدان فلسطین 15خرداد از میدان 15خیابان –شرقاً

.کمربندي جنوبی از میدان فلسطین تا میدان شهداي جهاد–جنوباً و غرباً

یف
)ریال ( قیمت هر متر مربع شرح و موقعیت محلرد

Pضریب قیمت مازاد بر تراکم

میـدان  خـرداد تـا   15خـرداد از میـدان   15بر خیابان امام و میدان 1
شهداي جهاد

1,400,0005
1,070,0005خرداد و میدان فلسطین 15بر خیابان 2
1,050,0005بر کمربندي جنوبی خیام 3
1,020,0005متري 30بر خیابان 4
1,000,0005متري 24و20بر خیابانهاي 5
970,0005متري 18و16بر خیابانهاي 6
950,0005متري 14و12بر خیابانهاي 7
850,0005متري 10و 8بر خیابانهاي 8
850,0005بستمتري بن12الی 8هاي طرفین کوچه9
850,0005پشت جبهه10



١٧

45177کدپستی  18منطقه 
خرداد15خیابان امام از چهارراه امیرکبیر تا میدان –شماالً
بیر و امتداد آن از کوچه اصغریه تا کمربندي خیام خیابان امیرک–شرقاً 
کمربندي جنوبی از تالقی امتداد کوچه اصغریه تا میدان فلسطین –جنوباً

خرداد15خیابان –غرباً

یف
)ریال ( قیمت هر متر مربع شرح و موقعیت محلرد

Pضریب قیمت مازاد بر تراکم

1,200,0005خرداد15تا میدان برخیابان امام از چهارراه امیرکبیر 1
1,200,0005خرداد15میدان 2
1,120,0005بر خیابان امیرکبیر تا ابتداي خیابان کاشانی3
1,100,0005بر خیابان نواب صفوي از امیرکبیر تا خ پارك4
1,050,0005خرداد15بر خیابان نواب صفوي از خ پارك تا خ 5
1,050,0005خرداد15بر خیابان 6
1,020,0005بر خیابان کمربندي جنوبی خیام7
1,070,0005بر خیابان پارك8
950,0005بر خیابان کوچه اصغریه از خ کاشانی تا کمربندي خیام9
970,0005متري30تا 24بر خیابانهاي 10
960,0005متري20و18بر خیابانهاي 11
950,0005متري16و14بر خیابانهاي 12
900,0005متري12و10و8بر خیابانهاي 13
850,0005بستمتري بن12الی 8هاي طرفین کوچه14
850,0005پشت جبهه15



١٨

45177کدپستی  19منطقه 
خ امام از خ فردوسی تا چهار راه امیر کبیر –شماالً
خیابان فردوسی –شرقاً
کمربندي جنوبی خیام از میدان فردوسی تا کوچه اصغریه  –جنوباً

آن از کوچه اصغریه تا کمربندي خیام خ امیر کبیر و امتداد–غرباً

یف
شرح و موقعیت محلرد

)ریال ( قیمت هر متر مربع 

Pضریب قیمت مازاد بر تراکم

1,400,0005میدان تا چهارراه امیرکبیراز سبزهامام یابانبرخ1
1,270,0005بر خیابان فردوسی 2
1,150,0005بر خیابان امیر کبیر تا ابتداي خ کاشانی 3
1,050,0005بر خیابان کاشانی 4
1,020,0005بر خیابان کمربندي جنوبی خیام 5
1,000,0005برکوچه اصغریه از خ کاشانی تا کمر بندي جنوبی خیام 6
1,150,0005برطرفین راسته بازار پائین ، پاساژ وثوق 7

ها، جگرپزها، پاساژها و سراهاي واقع ورگچیبرمیادین مسگرها،8
درمنطقه 

1,050,0005

1,070,0005کوچه نساجی مازندران 9
1,020,0005کوچه سیدلر10
1,000,0005متري 30و24بر خیابانهاي 11
20960,0005و 18برخیابانهاي 12
950,0005متري 16و14و12بر خیابانهاي 13
850,0005متري 10و8بر خیابانهاي 14
800,0005بستمتري بن12الی 8هاي طرفین کوچه15
800,0005پشت جبهه 16



١٩

45176کدپستی  20منطقه 
خیابان امام از چهارراه انقالب تا خیابان فردوسی –شماالً 

خیابان سعدي جنوبی از چهارراه انقالب تا کمربندي جنوبی خیام –شرقاً
کمربندي جنوبی خیام از میدان راه آهن تا میدان فردوسی–جنوباً

خیابان فردوسی –غرباً

یف
)ریال ( قیمت هر متر مربع شرح و موقعیت محلرد

Pضریب قیمت مازاد بر تراکم

1,650,0005تا تقاطع سبزه میدانبر خیابان امام ومیدان انقالب 1
1,400,0005از میدان انقالب تا ضلع شمالی راسته امام زادهبر خیابان سعدي جنوبی2
1,270,0005بر خیابان سعدي جنوبی از ضلع جنوبی راسته امام زاده تا خیام 3
1,270,0005بر خیابان فردوسی 4

از تقاطع سعدي جنوبی تا میدان بر خیابان کمربندي جنوبی خیام 5
1,100,0005فردوسی

1,500,0005و پاساژ قیصریهطرفین بازار قیصریه 6
1,400,0005پاساژ امین و بازار زرگرها طرفین راسته بازار باال،7
1,270,0005طرفین کوچه باشگاه و پاساژهاي واقع درآن 8
1,150,0005طرفین کوچه رهبري و میدان سمیع 9
1,100,0005طرفین کوچه سیدفتح اله 10
1,070,0005ها صباغصندوق سازها،طرفین راسته حجت االسالم،11

میدان اول و دوم میوه عبدالعلی بیک،طرفین راسته امامزاده،12
1,070,0005فروشان و تیمچه 

طرفین راسته میراسماعیل و سراهاوسایر پاساژهاي واقع در منطقه 13
1,020,0005وکوچه بیت العباس

900,0005پشت جبهه 14



٢٠

45166کدپستی  21منطقه 
خیابان امام از چهارراه انقالب تا خیابان صدرجهان –شماالً 

خیابان صدرجهان  -شرقاً
خیابان کمربندي جنوبی خیام –جنوباً
خیابان سعدي جنوبی –غرباً 

یف
)ریال ( قیمت هر متر مربع شرح و موقعیت محلرد

Pضریب قیمت مازاد بر تراکم

1,650,0005بر میدان انقالب 1
1,400,0005بر خیابان امام 2

از میدان انقالب تا ضلع شمالی خیابان بر خیابان سعدي جنوبی3
1,270,0005توحید

1,200,0005بر خیابان سعدي جنوبی از ضلع جنوبی خیابان توحید تا خیام 4
1,100,0005بر کمربندي جنوبی خیام 5
1,050,0005بر خیابان توحید 6
1,020,0005بر خیابان صدر جهان7
800,0005متري20و18، 16، 14بر خیابان 8
800,0005متري 12و 10و 8بر خیابانهاي 9
800,0005بستمتري بن12الی 8هاي طرفین کوچه10
800,0005پشت جبهه 11



٢١

45166کدپستی  22منطقه 
خیابان امام از بلوار آزادي تا چهارراه صدرجهان –شماالً
.خیابان کشاورز از بلوار آزادي تا خیابان توحید و امتداد آن از دیوار شرقی گورستان تا تالقی با کمربندي خیام –شرقاً
کمربندي جنوبی خیام –جنوباً
خیابان صدرجهان–غرباً 

یف
)ریال ( قیمت هر متر مربع شرح و موقعیت محلرد

Pضریب قیمت مازاد بر تراکم

1,400,0005بر بلوار آزادي 1
1,400,0005بر خیابان امام ومیدان عقاب 2

٣
طرفین خیابان هاي جنب هتل پارك و بانک تجارت از بلوار تا 

970,0005خیابان توحید 

1,070,0005بر خیابان کشاورز ۴
1,050,0005بر خیابان صدرجهان ۵
1,050,0005بر خیابان توحید ۶
1,100,0005بر کمربندي جنوبی خیام ٧
1,000,0005متري 24و20بر خیابانهاي ٨
970,0005متري 18و16بر خیابانهاي ٩
900,0005متري 14و12بر خیابان ١٠

850,0005متري 10و8بر خیابانهاي 1١
800,0005بستمتري بن12الی 8هاي طرفین کوچه١٢
850,0005پشت جبهه ١٣



٢٢

45167کدپستی  23منطقه 
) هنرستان(خیابان خرمشهر از بلوار آزادي تا مبدان جانبازان –شماالً
خیابان سیلو–شرقاً
کمربندي جنوبی خیام از خیابان سیلو تا محل تالقی با حد غربی –جنوباً

خیابان کشاورز از بلوار آزادي تا خیابان توحید و امتداد آن از دیوار شرقی گورستان تا تالقی با کمربندي جنوبی –غرباً

یف
)ریال ( قیمت هر متر مربع شرح و موقعیت محلرد

Pضریب قیمت مازاد بر تراکم

1,400,0005بر بلوار آزادي 1
1,270,0005)فاتح(بر میدان جانبازان 2
1,270,0005ازمیدان جانبازان تا بلوار آزادي3
1,070,0005بر خیابان کشاورز 4
1,020,0005بر خیابان سیلو 5
1,000,0005بر خیابان والعصر 6
1,020,0005بر خیابان کمربندي جنوبی خیام 7
1,050,0005بر خیابان توحید و بخارائی 8
1,050,0005تا ترمینالبر خیابان شرکت نفت ٩
1,020,0005متري 30برخیابانهاي 10
970,0005متري 24و20و18بر خیابانهاي 11
950,0005متري 16و14و12بر خیابانهاي 12
850,0005متري 10و8بر خیابانهاي 13
800,0005بستمتري بن12الی 8هاي طرفین کوچه14
970,0005خیابان مقداد 15
970,0005)شهید علی قوام یاري ( امتداد روبروي قبرستان16
800,0005پشت جبهه 17



٢٣

45169کدپستی  24منطقه 
تا میدان بسیج  ) هنرستان(خیابان هنرجو از میدان جانبازان –شماالً 

)روبروي جاده زرنان ( . کمربندي جنوبی از میدان بسیج تا تالقی با حد غربی –شرقاً
کمربندي جنوبی خیام –جنوباً

. خیابان سیلو از میدان جانبازان تا تقاطع با کمربندي جنوبی –غرباً

یف
)ریال ( قیمت هر متر مربع شرح و موقعیت محلرد

Pضریب قیمت مازاد بر تراکم

1,020,0005میدان بسیجبر 1
1,150,0005)فاتح(بر میدان جانبازان 2
1,020,0005جانبازان میدان تا میدان بسیجبر خیابان هنرجو از3
1,020,0005بر خیابان سیلو 4
970,0005بر خیابان کمربندي جنوبی 5

بر خیابان کمربندي جنوبی اراضی با حفظ کاربري باغات حفاظت 6
800,0005شده 

1,000,0005میدان تره بار 7
970,0005متري 30و24بر خیابانهاي 8
960,0005متري 20و18و16بر خیابانهاي 9
850,0005متري 14و12و10و8بر خیابانهاي10
800,0005بستمتري بن12الی 8هاي طرفین کوچه11
5-:پشت جبهه 12

800,0005ارزش اراضی بغیر از باغات :الف 
ارزش عرصه باغات واقع در منطقه با حفظ کاربري باغات : ب

700,0005حفاظت شده 



٢۴

45179کدپستی  25منطقه 
کمربندي جنوبی خیام از میدان فردوسی بطرف غرب تا میـدان شـهداي جهـاد و امتـداد آن از ضـلع جنـوبی جـاده        –ً شماال

)تا حریم شهر( جاده بیجار از ابتداي جاده –شرقاً ترانزیت 
حریم  جنوبی  طبق نقشه  حریم و محدوده شهر زنجان–جنوباً

طبق نقشه  حریم و محدوده  شهر زنجان–غرباً

یف
)ریال ( قیمت هر متر مربع شرح و موقعیت محلرد

Pضریب قیمت مازاد بر تراکم

1,020,0005روبروي کوچه اصغریهبرکمربندي جنوبی از میدان فردوسی تا 1
1,020,0005فلسطینتا میدان روبروي کوچه اصغریهبرکمربندي جنوبی از 2
970,0005بر کمربندي جنوبی از میدان فلسطین تا میدان شهداي جهاد 3

بر کمربندي جنوبی از خیابان فردوسی تا میدان شهداي جهاد 4
800,0005اراضی با حفظ کاربري باغات حفاظت شده 

800,0005)پس از حریم ( بر جاده بیجار 5
800,0005)پس از حریم ( بر جاده ترانزیت 6
930,0005متري 24و20بر خیابانهاي 7
930,0005متري 18و16و14بر خیابانهاي 8
850,0005متري 12و10و8بر خیابانهاي 9
800,0005بستمتري بن12الی 8هاي طرفین کوچه10
800,0005پشت جبهه 11

700,0005عرصه باغات واقع در منطقه -



٢۵

45169کدپستی  26منطقه 
میدان بسیجکمربندي خیام از میدان فردوسی تا سیلو و امتداد آن از کمربندي جنوبی تا:الفشماالً

تا روبروي جاده زرنانجاده ترانزیت زنجان تهران از میدان بسیج :ب
تا روبروي جاده زرنان–شرقاً
حریم جنوبی طبق نقشه حریم و محدوده شهر زنجان –جنوباً
حریم شهر جاده بیجار از فردوسی تا –غرباً 

یف
)ریال ( قیمت هر متر مربع شرح و موقعیت محلرد

Pضریب تعدیل تراکمقیمت 

850،0005بر میدان بسیج1
850،0005برجاده ترانزیت 2
1،100،0005بر کمربندي جنوبی از میدان بسیج تا سیلو 3
1،050،0005ابتداي جاده خان درهبر کمربندي جنوبی خیام از سیلو تا 4

بر کمربندي خیـام از ابتـداي جـاده خـان دره تـا روبـروي خیابـان        5
1،000،0005صدرجهان 

1،100،0005بر کمربندي خیام از ابتداي خیابان صدرجهان تا اول جاده بیجار 6
800،0005بر کمربندي جنوبی اراضی با حفظ کاربري باغات حفاظت شده 7
800،0005بر جاده بیجار 8
1،000،0005) امتداد سعدي جنوبی(بر خیابان راه آهن 9
900،0005متري 24و 30بر خیابانهاي 10
850،0005متري 16و18و20بر خیابانهاي 11
800،0005متري 14و12و10و8بر خیابانهاي12
700،0005متري بن بست12و 8طرفین کوچه هاي 13
700،0005پشت جبهه 14
700،0005عرصه باغات واقع در منطقه 15
700،0005متري سایان ، مهدیه سایان و خاندره14الی 8بر خیابانهاي 16
متري بن بست سایان ، مهدیه سـایان  12الی 8طرفین کوچه هاي 17

و خاندره
700،0005

700،0005در سایان ، مهدیه سایان و خاندرهپشت جبهه 18
.گرددازمناطق درسطح شهر که فاقد قیمت باشد برابر خیابان مورد عمل درآن منطقه محاسبه و وصول میهریک : تبصره 


