
 9 از 1 هصفح  

 

 1400سال  اول ماههشش اراضی شهر قشم پایهقیمت  جدول

ف
دی

ر
قه 

نط
م

 

 موقعیت نام
-زمین تجاری هر مترمربع قیمت پایه

 ریال-(ایمحله) یخدمات

زمین هر مترمربع قیمت پایه 

 ریال-مسکونی

 ضرایب

 یخدمات - ضریب زمین تجاری

 ریال( ایمحله)

 - ضریب زمین مسکونی

 ریال

 30.000.000 83.000.000 سام و زال زالسام و  1 1

 قطعات داخلی = قیمت پایه

 5/1قطعات برخیابان اصلی = پایه*

 2قطعات بر بلوار = پایه * 

 قطعه داخلی = قیمت پایه

 1/1قطعه نبش بلوک= * 

متر به  12برخیابان با عرض 

 2/1باال= *

 5/1خیابان اصلی= * قطعات بر

 2قطعات بر بلوار = * 

 25.000.000 53.000.000 ریمانن نریمان 2 2

 22.000.000 45.000.000 بوستان بوستان 3 3

 18.000.000 45.000.000 سیستان سیستان 4 4

 37.000.000 53.000.000 گلستان گلستان 5 5

 20.000.000 53.000.000 بهارستان بهارستان 6 6

 22.000.000 - هکتاری98 مهستان 7 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 از 2 هصفح  

 

 1400سال  اول ماههششاراضی شهر قشم  پایه یمتقجدول 

ف
دی

ر
قه 

نط
م

 

 موقعیت نام

هر  قیمت پایه

زمین  مترمربع

 خدماتی-تجاری

 ریال-(ایمحله)

هر  قیمت پایه

زمین  مترمربع

 ریال-مسکونی

 ضرایب

 ریال-ضریب زمین مسکونی
-خدماتی-ضریب زمین تجاری

 ریال

8 8 
های زیرانگی، محله

 ...و  هاینیف

 فارساز شمال: به میدان آزادی و بلوار خلیج

 از غرب: به بلوار آزادگان

 از شرق: به حریم دریا

 ره( و بلوار صیادان) ینیخمازجنوب: به خیابان امام 

42.000.000 17.000.000 

 قطعه داخلی = قیمت پایه

 2/1قطعه نبش بلوک * 

 5/1متر به باال* 12برخیابان با عرض 

 2و خیابان اصلی *قطعات بر بلوار 

 قطعات داخل ناحیه=قیمت پایه

 2/1قطعات نبش داخلی ناحیه=

 5/1متری* 12قطعات بر معبر 

قطعات بر بلوار آزادگان و فلسطین و 

 3سرخس*

قطعات بر بلوار صیادان و بلوار شهید 

 3رجایی*

 5/3فارس*قطعات بر بلوار خلیج

قطعات بر بلوار امام خمینی و 

 8منتظری*

آیت  ابانیخی بازار قدیم و قطعات داخل

اله غفاری و بلوار ولیعصر تا میدان 

 5* هاگل

 1/ 5بلوار مشاهیر *

9 9 

های محله

بازار مالموسی، 

، گلشهر ،میقد

 ... چابهار و

 ره( و بلوار صیادان) ینیخماز شمال: به میدان امام 

 از غرب: به خیابان فلسطین

 از شرق: به حریم دریا

 آزادگاناز جنوب: به بلوار 

.000000.46  23.000.000 

 قطعه داخلی = قیمت پایه

 2/1قطعه نبش بلوک * 

 5/1متر به باال *  12برخیابان با عرض 

 2قطعات بر بلوار و خیابان اصلی *

10 10 
صحرا سینا، سایت 

 و ... هابانک

 از شمال: به خیابان فلسطین

 از غرب: به بلوار آزادگان و بلوار مشاهیر

 حریم دریا از شرق: به

 از جنوب: به دریا

50.000.000 30.000.000 

 قطعه داخلی = قیمت پایه

 2/1قطعه نبش بلوک * 

 5/1متر به باال * 12برخیابان با عرض 

 2قطعات بر بلوار و خیابان اصلی *

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 9 از 3 هصفح  

 

 1400اول سال  ماههششاراضی خدمات کارگاهی و صنعتی و انبار  پایهجدول قیمت 

ف
دی

ر
 

 موقعیت نام
قیمت پایه هر مترمربع 

 ریال -زمین صنعتی 

قیمت پایه هر مترمربع زمین 

 ریال -خدمات کارگاهی 

قیمت پایه هر مترمربع زمین 

 ریال -انبار 

 ضرایب

 انبار -خدمات کارگاهی  –ضریب صنعتی 

 - 12.000.000 10.000.000 طوال سایت فجر 11

 
 - 4.000.000 3.000.000 درگهان –هلر  درگهان –هلر  12

 2.600.000 2.200.000 2.000.000 کاوه سایت صنعتی کاوه 13

 3.500.000 3.200.000 2.200.000 سوزا سوزاسایت صنعتی  14

  2.500.000 2.000.000 1.800.000 طوال شهرک صنعتی طوال 15

  1.650.000 1.500.000 1.500.000 فوق هایسایتخارج از  سایر 16
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 از 4 هصفح  

 

 1400سال  اول ماههششو مابقی روستاها  سوزااراضی شهر درگهان و  پایهجدول قیمت 

ف
دی

ر
 

 موقعیت نام

قیمت پایه هر 

مترمربع زمین 

-یتجار

 یخدمات

-(ایمحله)

 ریال

هر قیمت پایه 

زمین  مترمربع

 ریال-مسکونی

 ضرایب

 ریال-ضریب زمین مسکونی ریال-(ایمحله) یخدمات -ضریب زمین تجاری

17 

درگهان 

)محدوده 

 (1شماره 

 محله کوش تا

روی ه روب

 کالنتری

51.000.000 16.000.000 

 قطعات داخلی = قیمت پایه

 4نورد و بر بلوار صیادان تا روبروی کالنتری =پایه * بر بلوار شهید دریا

 4بر خیابان امام شافعی و بر بازار قدیم = پایه * 

 3ص( و بازار طالفروشان = پایه *اکرم )بر خیابان رسول 

 2بر خیابان فرهنگ = پایه * 

 قطعه داخلی = قیمت پایه

 5تری = پایه * بر بلوار شهید دریانورد و بر بلوار صیادان تا روبروی کالن

 4بر خیابان امام شافعی و بر بازار قدیم = پایه * 

 5/2ص( و بازار طالفروشان = پایه *اکرم )بر خیابان رسول 

 2بر خیابان فرهنگ = پایه * 

18 

درگهان 

)محدوده 

 (2شماره 

محله قبله )از 

روبروی 

کالنتری تا 

 میدان گمرک(

12.000.000 9.000.000 

 پایهقطعات داخلی = قیمت 

 3بر بلوار شهید دریانورد تا میدان گمرک = پایه * 

 5/1بر خیابان عدالت = پایه * 

 2بر بلوار دلگشا = پایه * 

 

 قطعات داخلی = قیمت پایه

 3بر بلوار شهید دریانورد تا میدان گمرک = پایه * 

 5/1بر خیابان عدالت = پایه * 

 2بر بلوار دلگشا = پایه * 

19 

درگهان 

)محدوده 

 (3ماره ش

شهرک دلگشا 

 و محله کالت
6.000.000 3.000.000 

 قطعات داخلی = قیمت پایه

 4بر بلوار دلگشا = پایه * 

متری شمال محله کالت و دلگشا و بر جاده قدیم کووه  35بر خیابان 

 3ای = پایه * 

 5تا ایستگاه رمکان = پایه *  فارسخلیجبر بلوار 

 5/1محله کالت = پایه * 

 

 لی = قیمت پایهقطعات داخ

 3بر بلوار دلگشا = پایه * 

متری شمال محله کالت و دلگشا و بر جاده قدیم کووه  35بر خیابان 

 2ای = پایه * 

 4تا ایستگاه رمکان = پایه *  فارسخلیجبر بلوار 

 5/1محله کالت = پایه * 



 9 از 5 هصفح  

 

 

 1400ل سا اول ماههششو مابقی روستاها  سوزااراضی شهر درگهان و  پایهجدول قیمت 

ف
دی

ر
 

ام
ن

ت 
عی

وق
م

 

قیمت پایه هر 

مترمربع زمین 

 یخدمات-تجاری

 ریال-(ایمحله)

قیمت پایه 

هر مترمربع 

زمین 

-مسکونی

 ریال

 ضرایب

 ریال-ضریب زمین مسکونی ریال-(ایمحله) یخدمات -ضریب زمین تجاری

20 

درگهان 

)محدوده 

 (4شماره 

محله 

دلبری و 

 سورغ

9.000.000 6.000.000 

 قطعات داخلی محله دلبری = قیمت پایه

 5بلوار صیادان = پایه *  -بر بلوار وحدت 

محدوده  –بر خیابان امام شافعی  – فارسخلیجبر بلوار 

 75/2رمکان = پایه *  –ایستگاه درگهان 

 2= پایه * ع() طالبیاببر بلوار علی بن 

 2قطعات داخلی محله سورغ = پایه * 

، شرق خیابان امام فارسخلیج قطعات داخلی شمال بلوار

 5/1شافعی = پایه * 

 قطعات داخلی محله دلبری = قیمت پایه

 5/1متری به باال در محله دلبری = پایه *  12بر خیابان 

 5بلوار صیادان = پایه *  -بر بلوار وحدت 

رمکان  –محدوده ایستگاه درگهان  –بر خیابان امام شافعی  – فارسخلیجبر بلوار 

 3* = پایه 

 5/1= پایه * ع() طالبیاببر بلوار علی بن 

 3= پایه * (متری به باال 12 هایخیابانقطعات داخلی محله سورغ )بر 

 25/1قطعات داخلی محله سورغ = پایه * 

 75/1متری به باال( = پایه *  10قطعات داخلی محله سورغ )بر خیابان 

 5/1م شافعی = پایه * ، شرق خیابان امافارسخلیجقطعات داخلی شمال بلوار 

21 

درگهان 

)محدوده 

 (5شماره 

محله 

 آبادخیش
12.000.000 4.000.000 

 قطعات داخلی = قیمت پایه

 1/1متری = پایه *  35بر خیابان 

 2بر اتوبان = پایه * 

 

 قطعات داخلی = قیمت پایه

 5/1متری = پایه *  14 هایخیابانبر 

 2بر اتوبان = پایه * 

 

22 

درگهان 

دوده )مح

 (6شماره 

155 

 هکتاری
 2/1بر خیابان اصلی = پایه *  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 15.000.000 -

 



 9 از 6 هصفح  

 

 

 1400اول سال  ماههششو مابقی روستاها  سوزااراضی شهر درگهان و  پایهجدول قیمت 

ف
دی

ر
 

 موقعیت نام

هر قیمت پایه 

زمین  مترمربع

-تجاری

 یخدمات

-(ایمحله)

 ریال

ایه هر قیمت پ

مترمربع زمین 

 ریال-مسکونی

 ضرایب

 ریال-ضریب زمین مسکونی ریال-(ایمحله) یخدمات -ضریب زمین تجاری

23 

 هلر

محدوده )

 (7شماره 

 3.500.000 8.400.000 بافت قدیم و شهرک ساحلی

 قطعات داخلی = قیمت پایه

 5متری = پایه *  35طرفین خیابان شمالی 

قدیم( و بلوار وحدت و طرفین خیابان جاده ) یمرکزبر بلوار 

 5متری در روستای هلر = پایه *  35شرقی 

 قطعات داخلی = قیمت پایه

 3متری = پایه *  35بر خیابان 

 5/3جاده قدیم( و بلوار وحدت = پایه * ) یمرکزبر بلوار 

 2متری در روستای هلر =  35طرفین خیابان شرقی 

24 

 هلر

محدوده )

 (8شماره 

 3.000.000 7.800.000 و مهرگان آبادشیخمحله 

 قطعات داخلی = قیمت پایه

 4حدفاصل درگهان و هلر( = پایه * آباد )شیخبر غربی شهرک 

 2متری به باال = پایه *  12 هایخیابانبر 

 3متری به باال = پایه *  14 هایخیابانبر 

 12متری = پایه *  35بر خیابان 

 8ده( = پایه = روبروی دانشگاه )بین اتوبان و جا

 قطعات داخلی = قیمت پایه

 4حدفاصل درگهان و هلر( = پایه * آباد )شیخبر غربی شهرک 

 2متری به باال = پایه *  14 هایخیابانبر 

 25/1متری به باال = پایه *  12 هایخیابانبر 

 5/2متری = پایه *  35بر خیابان 

25 

 طوال

محدوده )

 (1شماره 

ا میدان ت بنزینپمپ ازطوال )

 علم و صنعت(
21.500.000 3.000.000 

 قطعات داخلی قیمت پایه

 5/1بر بلوار تا میدان علم و صنعت = پایه * 

 

 قطعات داخلی قیمت پایه

 2/1بر بلوار تا میدان علم و صنعت = پایه * 

26 

طوال 

محدوده )

 (2شماره 

میدان علم و  ازطوالی قدیم )

صنعت تا میدان شهرک 

 گلزار(

8.500.000 3.000.000 

 قطعات داخلی قیمت پایه

 3بر جاده قدیم = پایه * 

 

 

 قطعات داخلی قیمت پایه

 2بر جاده قدیم = پایه * 

 



 9 از 7 هصفح  

 

 

 1400اول سال  ماههششو مابقی روستاها  سوزااراضی شهر درگهان و  پایهجدول قیمت 

ف
دی

ر
 

 موقعیت نام

قیمت پایه هر 

مترمربع زمین 

 یخدمات-تجاری

 ریال-(ایمحله)

قیمت پایه هر 

مترمربع زمین 

 ریال-مسکونی

 ضرایب

-(ایمحله) یخدمات -ضریب زمین تجاری

 ریال
 ریال-ضریب زمین مسکونی

27 

طوال 

)محدوده 

 (3شماره 

طرفین اتوبان )از میدان علم و 

 صنعت تا انتهای محدوده طوال(
7.200.000 - 

 قطعات داخلی قیمت پایه

 5/1بر اتوبان پایه * 

 باشدمینمایشگاهی  –خدماتی  صرفاًکاربری 

28 

طوال 

)محدوده 

 (4شماره 

 3.000.000 8.500.000 قطعات شرق شهرک گلزار

 قطعات داخلی قیمت پایه

 5/1به باال= پایه *  متر 14 هایخیابانبر 

 

 

 قطعات داخلی قیمت پایه

 5/1به باال= پایه *  متر 14 هایخیابانبر 

 

29 

سوزا 

)محدوده 

 (1شماره 

 2.500.000 6.000.000 وزاس

 قطعات داخلی قیمت پایه

 2بر جاده قدیم = پایه * 

 5/1اصلی= پایه * هایخیابانبر میدان و 

 قطعات داخلی قیمت پایه

 5/2بر جاده قدیم = پایه * 

اصلی شهرک دریا، محله مسجد بالل و جنوب  هایخیابانبر میدان و 

 5/1ورزشگاه = پایه *

30 

سوزا 

)محدوده 

 (2ره شما

ضلع شمالی و غربی مسکن مهر 

 سوزا
 قیمت پایه قیمت پایه 1.600.000 5.000.000

 

                   

 

 

 



 9 از 8 هصفح  

 

 1400اول سال  ماههششاراضی ساحل جنوبی  پایهجدول قیمت 

ف
دی

ر
 

 قیمت پایه هر مترمربع زمین )ریال( کاربری موقعیت نام

 ضرایب

 خدماتی -ضریب زمین تجاری

 ریال-(ایمحله)
 ریال-ضریب زمین مسکونی

31 

ساحل جنوبی 

 منطقه یک
 شمال جاده

 2.000.000 مسکونی

 قیمت پایه قیمت پایه

-گردشگری-تفریحی

 اقامتی
22.000.000 

 22.000.000 مسکونی -تجاری

ساحل جنوبی 

 منطقه سوم

 آبادجمالروستای 

 )تورگان(
 10.000.000 مسکونی

ساحل جنوبی 

 دومنطقه 
 جنوب جاده 

-گردشگری-تفریحی

 اقامتی
30.000.000   

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 از 9 هصفح  

 

 1400سال  اولشش ماهه تبصره های جدول قیمت گذاری اراضی 

 
                                مسکونی در همان منطقه محاسبه می گردد.  قیمت زمین %20و باغات )کشاورزی( زمین با کاربری زراعی  -1*** تبصره : 

                                                      محاسبه می گردد. 1/1منطقه * زمین با کاربری اداری ؛ قیمت زمین  مسکونی در همان  -2*** تبصره : 

 .                                                             قیمت زمین  تجاری در همان منطقه محاسبه می گردد %30زمین با کاربری انبار  -3*** تبصره : 

                                                                      ی مختلط باالترین قیمت )کاربری( مالک عمل قرار می گیرد .در کاربری ها -4*** تبصره : 

 گردد.درصد مسکونی محاسبه می  50درصد مسکونی و زمین آموزشی  50درصد مسکونی و زمین درمانی و بهداشتی تخصصی  30زمین فرهنگی ورزشی  -5*** تبصره : 

 سایت بازیافت درگهان بصورت جداگانه تصمیم گیری خواهد شد .      -6*** تبصره : 

 درصد تجاری در همان منطقه محاسبه می گردد . 40و مهمانپذیر به صورت  ، اقامتی زمین با کاربری هتل آپارتمان – 7*** تبصره : 

 درصد تجاری در همان منطقه محاسبه می گردد . 35صورت  زمین با کاربری هتل )یک الی سه ستاره(  به – 8*** تبصره : 

  . درصد تجاری در همان منطقه محاسبه می گردد 30زمین با کاربری هتل )چهار و پنج ستاره(  به صورت  – 9*** تبصره : 

 .محاسبه می گردد در همان منطقه درصد زمین تجاری  40زمین با کاربری گردشگری و  تفریحی -10*** تبصره : 

                    می باشد .بر اساس قیمت پایه جدول درصد قیمت فروش زمین با در نظر گرفتن کاربری و موقعیت منطقه  10تا  5اجاره بهاء ساالنه زمینها بر مبنای -11*** تبصره : 

است بر اساس موقعیت اقتصادی و کاربری مورد تقاضا و سایر عوامل موثر بر قیمت زمین تصمیم ر خصوص اراضی خارج از محدوده شهر و روستا و فاقد کاربری و اراضی که در این جدول نیامده د -12*** تبصره : 

           گیری خواهد شد.

 قیمت گذاری زمین تعیین خواهد شد.مبلغ حق انتفاع بر اساس موقعیت و کاربری در کمیته ارزشیابی و  -13*** تبصره : 


