
 3199سال  اولشش ماهه تبصزه های جدول قیمت گذاری اراضی 

                                مسکًوی در َمان مىطقٍ محاسبٍ می گزدد.  % قیمت سمیه20ي باغات )کشايرسی( سمیه با کاربزی سراػی  -3*** تبصزه : 

                                                      محاسبٍ می گزدد. 1/1مىطقٍ * سمیه با کاربزی اداری ؛ قیمت سمیه  مسکًوی در َمان  -2*** تبصزه : 

 .                                                             % قیمت سمیه  تجاری در َمان مىطقٍ محاسبٍ می گزدد30سمیه با کاربزی اوبار  -1*** تبصزه : 

                                                                      ی مختلط باالتزیه قیمت )کاربزی( مالک ػمل قزار می گیزد .در کاربزی َا -4*** تبصزه : 

 گزدد.درصذ مسکًوی محاسبٍ می  45درصذ مسکًوی ي سمیه آمًسشی  50درصذ مسکًوی ي سمیه درماوی ي بُذاشتی تخصصی  30سمیه فزَىگی يرسشی  -5*** تبصزه : 

 سایت باسیافت درگُان بصًرت جذاگاوٍ تصمیم گیزی خًاَذ شذ .      -6*** تبصزه : 

 درصذ تجاری در َمان مىطقٍ محاسبٍ می گزدد . 40ي مُماوپذیز بٍ صًرت  ، اقامتی سمیه با کاربزی َتل آپارتمان – 7*** تبصزه : 

 درصذ تجاری در َمان مىطقٍ محاسبٍ می گزدد . 35صًرت  سمیه با کاربزی َتل )یک الی سٍ ستارٌ(  بٍ – 8*** تبصزه : 

  . درصذ تجاری در َمان مىطقٍ محاسبٍ می گزدد 30سمیه با کاربزی َتل )چُار ي پىج ستارٌ(  بٍ صًرت  – 9*** تبصزه : 

 .محاسبٍ می گزدد در َمان مىطقٍ درصذ سمیه تجاری  40سمیه با کاربزی گزدشگزی ي  تفزیحی -31*** تبصزه : 

                    می باشذ .بز اساس قیمت پایٍ جذيل درصذ قیمت فزيش سمیه با در وظز گزفته کاربزی ي مًقؼیت مىطقٍ  10تا  5اجارٌ بُاء ساالوٍ سمیىُا بز مبىای -33*** تبصزه : 

 بصًرت مًردی در کمیتٍ ارسشیابی تصمیم گیزی خًاَذ شذ . اجارٌ بُاء غزفٍ َا ، ساختمان َا ي سایز سمیه َای دارای اػیاوات ي مستحذثات -32*** تبصزه : 

 مًارد خاص بصًرت جذاگاوٍ تصمیم گیزی خًاَذ شذ .           -31*** تبصزه : 

متز مزبغ جُت ياگذاری  1000متز مزبغ می باشذ ي بزای قطؼات باالی  1000بزای قطؼات سیز َای آن  مبىای محاسبٍ جذيل قیمت گذاری اراضی ي تبصزٌ -34*** تبصزه : 

 بصًرت مًردی در کمیتٍ ارسشیابی تصمیم گیزی خًاَذ شذ .

 مبلغ حق اوتفاع بز اساس مًقؼیت ي کاربزی در کمیتٍ ارسشیابی ي قیمت گذاری سمیه تؼییه خًاَذ شذ.  -35*** تبصزه : 

     
 

 


