جدول قیمت گذاری اراضی شهز درگهان و سوساء و مابقی روستاها شش ماهه اول سال 9911

ردیف

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

ًام

هَقعیت

17

درگْاى
(هحدٍدُ شوارُ
 1کرٍکی
پیَست)

هحلِ کَش تارٍترٍی
کالًتری

39.000.000

18

درگْاى
(هحدٍدُ شوارُ
 2کرٍکی
پیَست)

هحلِ قثلِ (از رٍترٍی
کالًتری تا هیداى
گورک)

8.500.000

19

درگْاى
(هحدٍدُ شوارُ
 3کرٍکی
پیَست)

شْرک دلگشا ٍ هحلِ
کالت

ضزایب
قیوت پایِ
ّرهترهرتع زهیي
هسکًَی-ریال

ضریة زهیي تجاری -خدهاتی(هحلِ ای)-ریال

قطعات داخلی = قیوت پایِ
تر تلَار شْید دریاًَرد ٍ تر تلَار صیاداى تا رٍترٍی کالًتری =پایِ * 4

3.000.000

11.000.000

5.000.000

1.600.000

تر خیاتاى اهام شافعی ٍ تر تازار قدین = پایِ * 4
تر خیاتاى رسَل اکرم(ص) ٍ تازار طالفرٍشاى = پایِ *3
تر خیاتاى فرٌّگ = پایِ * 2
قطعات داخلی = قیوت پایِ
تر تلَار شْید دریاًَرد تا هیداى گورک = پایِ * 3
تر خیاتاى عدالت = پایِ * 1/5
تر تلَار دلگشا = پایِ * 2
قطعات داخلی = قیوت پایِ
تر تلَار دلگشا = پایِ * 4
تر خیاتاى  35هتری شوال هحلِ کالت ٍ دلگشا ٍ تر جادُ قدین کٍَُ ای
= پایِ * 3
تر تلَار خلیج فارس تا ایستگاُ رهکاى = پایِ * 5
هحلِ کالت = پایِ * 1/5

ضریة زهیي هسکًَی-ریال

قطعِ داخلی = قیوت پایِ
تر تلَار شْید دریاًَرد ٍ تر تلَار صیاداى تا رٍترٍی کالًتری = پایِ * 5
تر خیاتاى اهام شافعی ٍ تر تازار قدین = پایِ * 4
تر خیاتاى رسَل اکرم(ص) ٍ تازار طالفرٍشاى = پایِ *2/5
تر خیاتاى فرٌّگ = پایِ * 2
قطعات داخلی = قیوت پایِ
تر تلَار شْید دریاًَرد تا هیداى گورک = پایِ * 3
تر خیاتاى عدالت = پایِ * 1/5
تر تلَار دلگشا = پایِ * 2

قطعات داخلی = قیوت پایِ
تر تلَار دلگشا = پایِ * 3
تر خیاتاى  35هتری شوال هحلِ کالت ٍ دلگشا ٍ تر جادُ قدین کٍَُ ای = پایِ * 2
تر تلَار خلیج فارس تا ایستگاُ رهکاى = پایِ * 4
هحلِ کالت = پایِ * 1/5

جدول قیمت گذاری اراضی شهز درگهان و سوساء و مابقی روستاها شش ماهه اول سال 9911

ردیف

ًام

هَقعیت

20

درگْاى
(هحدٍدُ شوارُ
 4کرٍکی
پیَست)

هحلِ دلثری ٍ سَرغ

21

درگْاى
(هحدٍدُ شوارُ
 5کرٍکی
پیَست)

هحلِ شیخ آتاد

22

درگْاى
(هحدٍدُ شوارُ
 6کرٍکی
پیَست)

سایت ّ 155کتاری

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

5.200.000

8.000.000

ــــــــــــ

ضزایب
قیوت پایِ ّر
هترهرتع زهیي
هسکًَی-ریال

4.000.000

2.600.000

10.000.000

ضریة زهیي هسکًَی-ریال

ضریة زهیي تجاری -خدهاتی(هحلِ ای)-ریال

قطعات داخلی هحلِ دلثری = قیوت پایِ
تر تلَار ٍحدت  -تلَار صیاداى = پایِ * 25
تر تلَار خلیج فارس – تر خیاتاى اهام شافعی – هحدٍدُ
ایستگاُ درگْاى – رهکاى = پایِ * 2/75
تر تلَار علی تي اتیطالة(ع) = پایِ *2
قطعات داخلی هحلِ سَرغ = پایِ * 2
قطعات داخلی شوال تلَار خلیج فارس  ،شرق خیاتاى اهام
شافعی = پایِ * 1/5

قطعات داخلی هحلِ دلثری = قیوت پایِ
تر خیاتاى  12هتری تِ تاال در هحلِ دلثری = پایِ * 1/5
تر تلَار ٍحدت  -تلَار صیاداى = پایِ * 5
تر تلَار خلیج فارس – تر خیاتاى اهام شافعی – هحدٍدُ ایستگاُ درگْاى – رهکاى = پایِ * 3
تر تلَار علی تي اتیطالة(ع) = پایِ *1/5
قطعات داخلی هحلِ سَرغ (تر خیاتاى ّای  12هتری تِ تاال= پایِ * 3
قطعات داخلی هحلِ سَرغ = پایِ * 1/25
قطعات داخلی هحلِ سَرغ (تر خیاتاى  10هتری تِ تاال) = پایِ * 1/75
قطعات داخلی شوال تلَار خلیج فارس  ،شرق خیاتاى اهام شافعی = پایِ * 1/5

قطعات داخلی = قیوت پایِ
تر خیاتاى  35هتری = پایِ * 1/1
تر اتَتاى = پایِ * 2

قطعات داخلی = قیوت پایِ
تر خیاتاى ّای  14هتری = پایِ * 1/5
تر اتَتاى = پایِ * 2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تر خیاتاى اصلی = پایِ * 1/2

جدول قیمت گذاری اراضی شهز درگهان و سوساء و مابقی روستاها شش ماهه اول سال 9911

ردیف

ًام

هَقعیت

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

23

ّلر ( هحدٍدُ
شوارُ 7
کرٍکی پیَست)

تافت قدین ٍ شْرک
ساحلی

5.500.000

24

ّلر ( هحدٍدُ
شوارُ 8
کرٍکی پیَست)

هحلِ شیخ آتاد ٍ
هْرگاى

5.000.000

1.700.000

25

طَال ( هحدٍدُ
شوارُ 1
کرٍکی پیَست)

طَال (حدفاصل پوپ
تٌسیي تا هیداى علن ٍ
صٌعت)

17.000.000

1.700.000

26

طَال( هحدٍدُ
شوارُ 2
کرٍکی پیَست)

طَالی قدین (حدفاصل
هیداى علن ٍ صٌعت تا
هیداى شْرک گلسار)

5.000.000

1.700.000

27

طَال (هحدٍدُ
شوارُ 3
کرٍکی پیَست)

طرفیي اتَتاى (از هیداى
علن ٍ صٌعت تا اًتْای
هحدٍدُ طَال)

5.000.000

-

ضزایب
قیوت پایِ ّر
هترهرتع زهیي
هسکًَی-ریال

2.000.000

ضریة زهیي هسکًَی-ریال

ضریة زهیي تجاری -خدهاتی(هحلِ ای)-ریال

قطعات داخلی = قیوت پایِ
طرفیي خیاتاى شوالی  35هتری = پایِ * 10
تر تلَار هرکسی(جادُ قدین) ٍ تلَار ٍحدت ٍ طرفیي خیاتاى
شرقی  35هتری در رٍستای ّلر = پایِ * 5

قطعات داخلی = قیوت پایِ
تر خیاتاى  35هتری = پایِ * 3
تر تلَار هرکسی(جادُ قدین) ٍ تلَار ٍحدت = پایِ * 3/5
طرفیي خیاتاى شرقی  35هتری در رٍستای ّلر = 2

قطعات داخلی = قیوت پایِ
تر غرتی شْرک شیخ آتاد(حدفاصل درگْاى ٍ ّلر) = پایِ * 4
تر خیاتاًْای  12هتری تِ تاال = پایِ * 2
تر خیاتاًْای  14هتری تِ تاال = پایِ * 3
تر خیاتاى  35هتری = پایِ * 12
رٍترٍی داًشگاُ (تیي اتَتاى ٍ جادُ) = پایِ = 8

قطعات داخلی = قیوت پایِ
تر غرتی شْرک شیخ آتاد(حدفاصل درگْاى ٍ ّلر) = پایِ * 4
تر خیاتاًْای  14هتری تِ تاال = پایِ * 2
تر خیاتاًْای  12هتری تِ تاال = پایِ * 1/25
تر خیاتاى  35هتری = پایِ * 2/5

قطعات داخلی قیوت پایِ
تر تلَار تا هیداى علن ٍ صٌعت = پایِ * 1/5

قطعات داخلی قیوت پایِ
تر تلَار تا هیداى علن ٍ صٌعت = پایِ * 1/2

قطعات داخلی قیوت پایِ
تر جادُ قدین = پایِ * 3

قطعات داخلی قیوت پایِ
تر جادُ قدین = پایِ * 2

قطعات داخلی قیوت پایِ
تر اتَتاى پایِ * 1/5

کارتری صرفا خدهاتی – ًوایشگاّی هی تاشد

جدول قیمت گذاری اراضی شهز درگهان و سوساء و مابقی روستاها شش ماهه اول سال 9911

5.000.000

1.700.000

ردیف

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

قیوت پایِ ّر
هترهرتع زهیي
هسکًَی-ریال

ًام

28

طَال (هحدٍدُ
شوارُ 4
کرٍکی پیَست)

قطعات شرق
شْرک گلسار

29

سَزاء(هحدٍدُ
شوارُ 1
کرٍکی پیَست)

سَزاء

3.400.000

30

سَزاء(هحدٍدُ
شوارُ 2
کرٍکی پیَست)

ضلع شوالی ٍ
غرتی هسکي هْر
سَزاء

3.400.000

هَقعیت

1.300.000

1.000.000

ضزایب
ضریة زهیي تجاری -خدهاتی(هحلِ ای)-ریال
قطعات داخلی قیوت پایِ
تر خیاتاى ّای  14هتر تِ تاال= پایِ * 1/5

قطعات داخلی قیوت پایِ
تر جادُ قدین = پایِ * 2
تر هیداى ٍ خیاتاًْای اصلی= پایِ *1/5
قیوت پایِ

ضریة زهیي هسکًَی-ریال

قطعات داخلی قیوت پایِ
تر خیاتاى ّای  14هتر تِ تاال= پایِ * 1/5
قطعات داخلی قیوت پایِ
تر جادُ قدین = پایِ * 2/5
تر هیداى ٍ خیاتاًْای اصلی شْرک دریا  ،هحلِ هسجد تالل ٍ جٌَب ٍرزشگاُ = پایِ *1/5
قیوت پایِ

جدول قیمت گذاری اراضی ساحل جنوبی شش ماهه اول سال 9911
ردیف
31

ًام

هَقعیت

کارتری

قیوت پایِ ّر
هترهرتع زهیي
(ریال)

ساحل جٌَتی
هٌطقِ یک

شوال جادُ

هسکًَی

10.000.000

تفریحی-گردشگری-اقاهتی

11.000.000

تجاری -هسکًَی

20.000.000

ساحل جٌَتی
هٌطقِ سَم

رٍستای جوال آتاد
(تَرگاى)

هسکًَی

4.500.000

تفریحی-گردشگری-اقاهتی

20.000.000

ساحل جٌَتی
هٌطقِ دٍ

جٌَب جادُ

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

قیوت پایِ

ضریة زهیي هسکًَی-ریال

قیوت پایِ

