
 

 7931سال  دومشش ماهه  قیمت گذاری اراضی شهر قشم جدول

ف
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 موقعیت نام

قیمت پایه زمین 

-تجاری

خدماتی)محله 

 ریال-ای(

قیمت پایه 

-زمین مسکونی

 ریال

 ضرایب

 -ضریب زمین تجاری

 ریال-خدماتی)محله ای(
 ریال-ضریب زمین مسکونی

 903330333 0303330333 سام و زال سام و زال 1 1

 قطعات داخلی قیمت پایه

قطعات برخیابان 

 101اصلی=پایه*

 طعه داخلی = قیمت پایهق

 101قطعه نبش بلوک * 

 101متر*13برخیابان با عرض باالی 

 1قطعات بر بلوار و خیابان اصلی *

 003330333 1103330333 نریمان نریمان 1 1

 103330333 1303330333 بوستان بوستان 0 0

 001330333 1303330333 سیستان یستانس 4 4

 103330333 1303330333 گلستان گلستان 1 1

 003330333 1303330333 بهارستان بهارستان 6 6

 401330333 - هکتاری 99 هکتاری 99سایت  0 0
 101بر خیابان اصلی = پایه *  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7931ل سا دومشش ماهه جدول قیمت گذاری اراضی شهر قشم 

ف
دی

ر
قه 

نط
م

 

 موقعیت نام

قیمت پایه زمین 

-تجاری

خدماتی)محله 

 ریال-ای(

قیمت پایه 

-زمین مسکونی

 ریال

 ضرایب

 -ضریب زمین تجاری

 ریال-خدماتی)محله ای(
 ریال-خدماتی-ضریب زمین تجاری ریال-ضریب زمین مسکونی

9 9 
محله های زیرانگی و فینی ها 

 و ...

 آزادی و بلوار خلیج فارسشماالً : به میدان 

 غرباً : به بلوار آزادگان

 شرقاً : به حریم دریا

 جنوباً : به خیابان امام خمینی)ره( و بلوار صیادان

1103330333 
903330333  

 قطعه داخلی = قیمت پایه

 101قطعه نبش بلوک * 

 101متر* 13برخیابان با عرض باالی 

 1قطعات بر بلوار و خیابان اصلی *

 قطعات داخل ناحیه=قیمت پایه

 101قطعات نبش داخلی ناحیه=

 1متری* 11الی  9قطعات بر معبر 

  0قطعات بر بلوار آزادگان و فلسطین و سرخس*

 0قطعات بر بلوار صیادان و بلوار شهید رجایی*

 001قطعات بر بلوار خلیج فارس*

  9قطعات بر بلوار امام خمینی و منتظری*

م و خیابات آیت اله غفاری و قطعات داخلی بازار قدی

 1بلوار ولیعصر تا میدان گلها *

9 9 
بازارقدیم -محله های مالموسی

 چابهارو ...-گلشهر–

 شماالً : به میدان امام خمینی)ره( و بلوار صیادان

 غرباً : به خیابان فلسطین

 شرقاً : به حریم دریا

 جنوباً : به بلوار آزادگان

1103330333 
1303330333  

 داخلی = قیمت پایهقطعه 

 101قطعه نبش بلوک * 

 101متر *  13برخیابان با عرض باالی 

 1قطعات بر بلوار و خیابان اصلی *

 سایت بانکها و ... -صحرا سینا 13 13

 شماالً : به خیابان فلسطین

 غرباً : به بلوار آزادگان و بلوار مشاهیر 

 شرقاً : به حریم دریا

 جنوباً : به دریا 

1103330333 
1303330333  

 قطعه داخلی = قیمت پایه

 101قطعه نبش بلوک * 

 11الی  13برخیابان با عرض 

 101متری*

 1قطعات بر بلوار و خیابان اصلی *

 

 

 

 

 
 


