جدول قیمت گذاری اراضی شهز قشم شش ماهه اول سال 3199

ردیف

هٌطقِ

ًام

هَقعیت

قیوت پایِ
ّرهترهربع زهیي
تجاری-
خدهاتی(هحلِ
ای)-ریال

قیوت پایِ ّر
هترهربع زهیي
هسکًَی-ریال

1

1

سام ٍ زال

سام ٍ زال

5505550555

1605550555

2

2

ًریواى

ًریواى

3505550555

1305550555

3

3

بَستاى

بَستاى

2505550555

1105550555

4

4

سیستاى

سیستاى

2505550555

805550555

5

5

گلستاى

گلستاى

3505550555

1605550555

6

6

بْارستاى

بْارستاى

3505550555

1505550555

7

7

سایت ّ 98کتاری

ّ 98کتاری

-

1205550555

ضزایب
ضریب زهیي تجاری-
خدهاتی(هحلِ ای)-ریال

قطعات داخلی ; قیوت پایِ
قطعات برخیاباى اصلی ;
پایِ*1/5
قطعات بر بلَار ; پایِ * 2

ضریب زهیي هسکًَی-ریال

قطعِ داخلی ; قیوت پایِ
قطعِ ًبش بلَک; * 1/1
برخیاباى با عرض  12هتر بِ باال; *1/2
قطعات بر خیاباى اصلی; *1/5
قطعات بر بلَار ; * 2

بر خیاباى اصلی ; پایِ * 1/2

جدول قیمت گذاری اراضی شهز قشم شش ماهه اول سال 3199

ردیف

هٌطقِ

ًام

8

8

هحلِ ّای زیراًگی ٍ فیٌی ّا
ٍ 000

شواالً  :بِ هیداى آزادی ٍ بلَار خلیج فارس
غرباً  :بِ بلَار آزادگاى
شرقاً  :بِ حرین دریا
جٌَباً  :بِ خیاباى اهام خویٌی(رُ) ٍ بلَار صیاداى

9

9

هحلِ ّای هالهَسی-بازارقدین
–گلشْر-چابْارٍ 000

شواالً  :بِ هیداى اهام خویٌی(رُ) ٍ بلَار صیاداى
غرباً  :بِ خیاباى فلسطیي
شرقاً  :بِ حرین دریا
جٌَباً  :بِ بلَار آزادگاى

15

15

صحرا سیٌا -سایت باًکْا ٍ 000

شواالً  :بِ خیاباى فلسطیي
غرباً  :بِ بلَار آزادگاى ٍ بلَار هشاّیر
شرقاً  :بِ حرین دریا
جٌَباً  :بِ دریا

هَقعیت

قیوت پایِ ّر
هترهربع زهیي
تجاری-
خدهاتی(هحلِ
ای)-ریال
3505550555

3505550555

3505550555

ضزایب
قیوت پایِ ّر
هترهربع زهیي
هسکًَی-ریال

1305550555

1705550555

2505550555

ضریب زهیي تجاری-
خدهاتی(هحلِ ای)-ریال

ضریب زهیي هسکًَی-ریال

قطعِ داخلی ; قیوت پایِ
قطعِ ًبش بلَک * 1/2
برخیاباى با عرض  12هتر بِ باال*1/5
قطعات بر بلَار ٍ خیاباى اصلی *2
قطعِ داخلی ; قیوت پایِ
قطعِ ًبش بلَک * 1/2
برخیاباى با عرض  12هتر بِ باال * 1/5
قطعات بر بلَار ٍ خیاباى اصلی *2
قطعِ داخلی ; قیوت پایِ
قطعِ ًبش بلَک * 1/2
برخیاباى با عرض  12هتر بِ باال *1/5
قطعات بر بلَار ٍ خیاباى اصلی *2

ضریب زهیي تجاری-خدهاتی-ریال

قطعات داخل ًاحیِ;قیوت پایِ
قطعات ًبش داخلی ًاحیِ;1/2
قطعات بر هعبر  12هتری*1/5
قطعات بر بلَار آزادگاى ٍ فلسطیي ٍ سرخس*3
قطعات بر بلَار صیاداى ٍ بلَار شْید رجایی*3
قطعات بر بلَار خلیج فارس*3/5
قطعات بر بلَار اهام خویٌی ٍ هٌتظری*8
قطعات داخلی بازار قدین ٍ خیابات آیت الِ غفاری ٍ
بلَار ٍلیعصر تا هیداى گلْا *5

