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جمهوري اسالمی ایران
سازمان مالیاتی کشور

اداره کل امورمالیاتی استان هرمزگان

1395ارزش معامالتی امالك سال 
شهربندرعباس 

بسمه تعالی



٢

قانون مالیاتهاي مستقیم64صورتجلسه کمیسیون تقویم امالك شهر  بندرعباس موضوع ماده 

بـه موجـب احکـام     ،و اصالحیه هـاي بعـدي آن  1366قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب اسفندماه 64در اجراي مقررات ماده 
مورخ       ،  مورخ شماره هاي 

و ،                     مورخ                 ،مورخ 
با حضور نمایندگان شوراي اسالمی شهربندرعباس کمیسیون تقویم امالك شهر،مورخ

طی جلسات کشور،امورمالیاتی کشور ، وزارت راه وشهرسازي ، وزارت جهاد کشاورزي وسازمان ثبت اسناد وامالكسازمان 
قـانون یـاد شـده ،    64الف ) و( ب ) ماده بررسی هاي الزم ودرنظر گرفتن مقررات بندهاي (بحث و متعدد تشکیل و پس از

واقع درشهربندرعباس ( شامل ضوابط اجرایی و جداول ارزش معامالتی عرصه امالك مزبور) را به تفکیـک  ارزش معامالتی 
% ) میانگین قیمت هاي روز هربلوك ، به شرح پیوسـت تعیـین   2گانه ، براساس دودرصد (22نقشه هاي بلوك بندي مناطق 

ودر
الزم االجراء می باشد.1395که ازتاریخ          /           / به تصویب نهایی رسانید 95سال ماه 

قانون یاد شده ارزش هاي موضوع مصوبه صرفا براي محاسبه انواع مالیات می باشد وتعیین 64ماده 3با توجه به مفاد تبصره 
رمبناي ارزش معامالتی               می باشد ، تابع مقررات تبصره ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه که مطابق مقررات قانونی ب

ماده مذکوراست.3

شهر بندرعباسنام ونام خانوادگی وامضاء نماینده شوراي اسالمی -1

اداره کل  ثبت اسناد وامالك هرمزگان                                جواد خانینام ونام خانوادگی وامضاء نماینده -2

اداره کل   راه و شهرسازي   هرمزگان                        مریم محبی زادهنام ونام خانوادگی وامضاء نماینده - 3

هرمزگان         مسعود پوراحمدي نخلیکشاورزيانوادگی وامضاء نماینده  اداره کل جهادنام ونام خ-4

مورمالیاتی هرمزگان                        سلیمان براهیمیاداره کل انام ونام خانوادگی وامضاء نماینده -5



٣

ضوابط اجرایی ارزش معامالتی امالك

ارزش معامالتی امالك عبارت است ازمجموع ارزش معامالتی عرصه واعیان به شرح ذیل:
بخش اول : ارزش معامالتی عرصه امالك

روزعرصه امالك واقع درهریک ازبلوك هاي مجموعه پیوست و اعمال ارزش معامالتی عرصه امالك براساس میانگین ارزش هاي 
مربوط می باشد.شاخص نسبت ارزیایی سال مورد نظر به شرح مندرج درذیل نقشه بلوك 

ارزش معامالتی عرصه امالك برمنباي ارزش معامالتی بلوك مربوط وبا رعایت مقررات ذیل  محاسبه می گردد.
ال ضرائب مربوط به نوع کاربري امالك به شرح جدول ذیل تعدیل می گردد.ارزش هاي  معامالتی با اعم-1

ضرائب نوع کاربريردیف
تعدیل

1مسکونی1
5/1تجاري2
2/1اداري3
6/0کارگاهی، حمل ونقل ، انبارو توقفگاه–صنعتی 4
8/0هتلداري و ...ورزشی ، گردشگري ،–درمانی ، تفریحی -خدماتی،  آموزشی ، فرهنگی ، بهداشتی5
:کشاورزي 6

باغات ، اراضی مزروعی ، دامداري ، دامپروري ، پرورش طیور وآبزیان ، پرورش گل وگیاه و...الف ) 
ب) اراضی مزروعی دیمی

4/0

4/0سایر7
تشخیص نوع کاربري عرصه امالك به شرح ذیل صورت می پذیرد :-2
مندرج درسند رسمی ویا سایر اسناد مثبته مربوط می باشد .کاربري امالك براساس نوع کاربري –1-2
درخصوص امالکی که کاربري آنها مشخص نمی باشد ، براساس نوع کاربري اعیانی احداث شده درآنها ودرخصوص اعیانی -2-2

ا تعیین    می گردد.هاي با کاربري متفاوت ( مختلط ) ، براساس قدرالسهم عرصه هریک ازاعیانی هاي مستحدثه ونوع کاربري انه
) جدول فوق عمل خواهد شد.7درخصوص عرصه امالك فاقد کاربري وفاقد اعیانی ، طبق ردیف (-3-2
متر می باشد وبه ازاي هرمتر  ( 12ارزشهاي معامالتی عرصه مندرج درجداول پیوست این مجموعه ، مربوط به معابر با عرض -3

درصد به ارزشهاي مذبور اضافه یا کسر می گردد.2ت به مبناي مذکور ، حسب مورد یا ضریبی ازمتر ) ، مازاد یا کسري نسب
متر 30متر جهت امالك با کاربري مسکونی ومعابر باالتر از20درصدي مذکور برارزش عرصه براي معابر باالي 2تذکر: افزایش 

براي سایر کاربري هاي محاسبه نمی گردد.
بریا بیشتر می باشند ، باالترین ارزش معبرمربوطه مالك عمل خواهد بود ، 2راي درمحاسبه ارزش عرصه هایی که دا-4

مشروط براین که ازمعبر مذکور راه عبور داشته باشد .
ارزش عرصه امالك واقع دربر میادین ، معادل باالترین ارزش معبري است که ازآن میدان منشعب می شود.-5
% ) ارزش 60ی ندارند وحق عبور ازملک مجاور را دارند ، برابر شصت درصد ( ارزش عرصه امالکی که راه عبور مستقل-6

عرصه معبري است که راه عبور ملک ازآن منشعب می شود.
ارزش عرصه امالکی که بربزرگراه ، اتوبان ، مسیل ، حریم راه آهن ونهرقرار دارند ، تازمانی که شرایط استفاده وعبور -7

نهاي داخلی شهر جهت دست رسی به ملک مورد نظر مهیا نباشد ورفت آمد آنان ازخیابانهاي دیگر ومرور ازآنها ، نظیر خیابا
صورت پذیرد ، برابر خیابان مورد استفاده محاسبه می شوند.
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ارزش معامالتی عرصه سراها ، پاساژ ها وکاروانسراها براساس باالترین ارزش معامالتی معبري که ازآن منشعب می شوند ، -8
سبه می  شود .محسا

بخش دوم : ارزش معامالتی ساختمان ( اعیانی ) 
ارزش معامالتی اعیانی امالك ( اعم ازمختلط وغیر مختلط ) براساس متراژ اعیانی مستحدثه ، نوع سازه ساختمان وکاربري 

آن مطابق جدول وبا رعایت مقررات ذیل محاسبه می گردد:
ع ساختمان برمبناي نوع قیمت هرمتر مربنوع کاربري اعیانی ردیف

سازه 
( ارقام به هزار ریال )

تمام بتون ، اسکلت بتونی وفلزي 
، سوله

سایر

300100تجاري 1
24080مسکونی واداري 2
–تفریحی ،درمانی –کاربري ، خدماتی ، آموزشی ، بهداشتی –صنعتی 3

ار، پارکینگ ورزشی ، فرهنگی ، هتلداري ، گردشگري ، حمل ونقل ، انب
عمومی ( توقفگاه ) و... 

18060

کشاورزي ( دامداري ، دامپروري ، پرورش طیور وآبزیان ، پرورش گل 4
وگیاه و ...)

12040

% ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه که مبناي محاسبه ارزش 30تذکر: براي محاسبه ارزش معامالتی اعیانی امالك ، 
فته است ، به قیمت هرمترمربع ساختمان مندرج درجدول فوق اضافه می گردد.معامالتی عرصه ملک قرار گر

درساختمانهاي مسکونی واداري بیش ازپنج طبقه ( بدون احتساب زیر زمین وپیلوت ) ازطبقه ششم به باال به ازاي هرطبقه -1
فه می شود.جدول فوق اضا2% ) به قیمت هرمتر مربع ساختمان ردیف 5/1باالتر ، یک نیم درصد (

درصد قیمت هرمتر مربع ساختمان مندرج 50ارزش هرمترمربع پارکینگ وانباري متعلق به هرواحد ساختمانی معادل -2
درجدول فوق تعیین می گردد.

% 2سال نسبت به سال محاسبه ارزش معامالتی 20به ازاي هرقدمت ساختمان ( با ارائه اسناد ومدارك مثبته ) تا سقف -3
درصد ) که مطابق بندهاي فوق تعیین می گردد ، کسر می شود . 40ش معامالتی اعیانی ملک ( تا سقف ازکل ارز
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درمحاسبه ارزش معامالتی اعیانی امالك ، کلیه فضاهاي غیرمسقف وهمچنین مشاعات ساختمان جزء اعیانی محسوب  نمی -4
شود.

میل نشده بخش سوم: ارزش معامالتی اعیانی واحد هاي تک
ارزش معامالتی اعیانی ساختمانهاي تکمیل نشده با توجه به وضعیت آن درهریک ازمراحل ساخت وبا رعایت مقررات بخش 

درامالکی که داراي دو یا چند طبقه می باشند ، "دوم ضوابط اجرائی این مجموعه به شرح ذیل تعیین می گردد. ضمنا
یق وضعیت موجود آن با یکی ازمراحل چهار گانه ذیل محاسبه می گردد.ارزش معامالتی اعیانی هرطبقه براساس تطب

درصد ازارزش معامالتی اعیانیمراحل ساخت ساختمانردیف
10فونداسیون1
30اسکلت2
50سفت کاري3
80نازك کاري 4

بخش چهارم : سایر ضوابط
، تا زمانی که اسناد مالکیت آنها اصالح نشده باشد ، تابع ارزش معامالتی امالکی که نیازبه اصالح اسناد مالکیت دارند-1

مشخصات مندرج درسند مالکیت می باشد .
چنانچه براي امالك واقع درحریم قانونی شهر ، بخش ویا روستاي مورد نظر ، ارزش معامالتی تعیین نشده باشد ، معادل -2

محاسبه خواهد بود.% ) ارزش هاي معامالتی محل مشابه ، مبناي80هشتاد درصد ( 
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فصل اول 

ارزش معامالتی ساختمان ها 
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فصل دوم 

التی اراضیارزش معام
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1بلوك 
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1- بلوك شماره یک همحدود

: جاده قریه سرخون وخط فرضی درامتداد آن به طرف غربشماالً
:  ضلع شرقی محدوده شهرك صنعتی  درامتداد خط فرضی بطرف جنوب تا سه راهی بندرلنگه                                                شرقاً
صل ضلع شرقی وغربی بلوكجاده بندرلنگه وخط فرضی حد فاشمالی رب: جنوباً
غربی محدوده شهرك نامجو                                                          ع:   ضلغرباً

ریال   20000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                         
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2بلوك 



١١

2- بلوك شماره دوهمحدود

ع شرقی وغربی بلوك یکل: برجنوبی جاده بندرلنگه وخط فرضی حد فاصل ضشماالً
سیرجان درامتداد ضلع شرقی شهرکهاي صنعتی                                        -: ضلع شرقی جاده بندرعباسشرقاً
کور چ: رودخانه چه جنوباً

سیرجان–: تا عمق یک کیلومتري ضلع غربی جاده بندرعباس غرباً

ریال 26000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                             
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3بلوك 
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سه-3بلوك شماره همحدود

: رودخانه چه چکورشماالً
سیرجا  ن   - متري ضلع شرقی جاده بندرعباس 500تا عمق شرقاً
رفلزضلع شمالی کارگاه بندشمال محدوده قانونی شمالی درامتدادمنتهی الیه حد: جنوباً

متري ضلع غربی جاده بندرعباس سیرجان500: درعمق غرباً

ریال16000صه امالك                                                                         ارزش معامالتی هرمتر مربع عر
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4بلوك 



١۵

4- چهار بلوك شماره همحدود

شمالی کارگاه بندرفلزتا ابتداي محدوده شهرك برق: منتهی الیه حد شمال محدوده قانونی شهر درامتداد ضلعشماالً
ضلع غربی جاده ورودي به شهرك برق ( آب شورك )شرقاً
میناب وضلع شمالی میدان دفاع مقدس-برشمالی جاده بندرعباس: جنوباً
سیرجان حد فاصل کارگاه بندر فلزتا میدان دفاع مقدس–:  ضلع شرقی جاده بندرعباس غرباً

ریال24000ش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                         ارز
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5بلوك 
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پنج- 5بلوك شماره همحدود

فنس شرکت گاز)بلوار علی ابن ابیطالب تا تقاطع امتداد بلوار پگاه(شرق برجنوبی بلوار امام حسین حد فاصل : شماالً
(ع):  ضلع غربی بلوار امام علیشرقاً
خیابان پگاه (میدان جهله) حدفاصل بلوارعلی ابن ابیطالب وامتداد بلوارامام حسین : جنوباً
فنس گاز)- فاقد حد( تقاطع بلوار امام حسین و پگاه:  غرباً

ریال120000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                         
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6بلوك 
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6محدوده بلوك شماره 

( آزاد راه شهید رجائی )              4نتهی  الیه محدوده قانونی شهر بندرعباس تا ضلع جنوبی بلوك : مشماالً
:  بلوار امام حسینجنوباً
ن و بلوار علی ابن ابیطالب              سیرجا–: ضلع غربی جاده بندرعباس شرقاً
:    بلوار شهید جهان آرا( امتداد بلوار رسالت شمالی )غرباً

ریال80000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                      



٢٠



٢١

هفت-7بلوك شماره همحدود

میناب- : برشرقی میدان دفاع مقدس وبرجنوبی جاده بندرعباس شماالً
:  حد فاصل تقاطع جاده قدیم وجدید میناب تا ساحل دریاشرقاً
ساحل دریادوم و: دردوقسمت : اول برشمالی خیابان تعاونجنوباً
:  برشرقی بلوار علی ابن ابیطالب وخیابان تعاون وبلوار فرودگاهغرباً

ریال90000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                      
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8بلوك 



٢٣

هشت–8بلوك شماره همحدود

وخیابان دانشگاهحدفاصل تقاطع بلوارپگاه : بر جنوبی بلوار امام حسینشماالً
بلوار پگاه: شرقاً
تا چهار راه نخل ناخدا (میدان جهله): برشمالی بلوار امام خمینی حد فاصل میدان خلیج فارسجنوباً

:  بلوار دانشگاهغرباً

ریال140000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك      



٢۴

9بلوك 



٢۵

نه-9بلوك شماره همحدود

: بر جنوبی بلوار امام خمینیشماالً
: بلوار فرودگاه امتداد خط  راس آن بطرف جنوب تا ساحل دریا ( شامل فرودگاه )                شرقاً
:  ساحل دریاجنوباً

ساحل دریا:  ضلع شرقی خیابان امامت وامتداد آن تا میدان ترمینال ضلع شرقی خیابان صدف تا غرباً

ریال130000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                      



٢۶

10بلوك 



٢٧

ده-10بلوك شماره همحدود

: بر جنوبی بلوار امام حسینشماالً
: بلوار دانشگاه                                                                                      شرقاً
:  برشمالی بلوار امام خمینیجنوباً
: برغربی بلوار رسالت شمالیغرباً

ریال180000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك        
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11بلوك 



٢٩

یازده - 11بلوك شماره همحدود

بلوار امام خمینی                                                                                : شماالً
: ضلع غربی خیابان امامت وامتداد آن تا میدان ترمینال  وضلع غربی خیابان صدف تا ساحل دریا                  شرقاً
:  ساحل دریاجنوباً
: خیابان فجر ( سمدو)غرباً

ریال160000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                      



٣٠

12بلوك 



٣١

دوازده- 12بلوك شماره همحدود

: بلوار امام حسین                                                               شماالً
: بر غربی بلوار رسالت شمالیشرقاً
:  بلوار امام خمینیجنوباً
: بلوار شهید تابدارغرباً

ریال130000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك    
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13بلوك 



٣٣

13-بلوك شماره سیزده همحدود

)قانونی شهربندرعباس ( آزاد راه شهید رجائیالیه محدوده منتهی : شماالً
: ضلع غربی بلوارشهید جهان آرا                                                                           شرقاً
حسینبلوار امام : جنوباً
: خیابان امام رضاغرباً

ریال100000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                      
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14بلوك 



٣۵

14-بلوك شماره چهارده همحدود

: بلوار امام خمینی                                                                          شماالً
: خیابان فجر( سمدو)                                                                           شرقاً
یا: ساحل درجنوباً
: خورنایبند ( شیالت)غرباً

ریال160000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                      



٣۶

15بلوك 



٣٧

15- بلوك شماره پانزدههمحدود

: بر جنوبی بلوار امام حسین        شماالً
: بلوار شهید تابدار ( خور شیالت)شرقاً
:  بلوار امام خمینی تا میدان امام خمینی و بلوار جمهوري اسالمی تا چهار راه بیمارستان شهید محمديجنوباً

:    بلوار شفاغرباً

ریال114000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                            



٣٨

16-بلوك شماره شانزدههمحدود

:  بلوار امام خمینی                       شماالً
: خورنایبند ( شیالت )                                                                         شرقاً
: ساحل دریاجنوباً

: خیابان فلسطینغرباً

ریال140000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                     



٣٩

17بلوك 



۴٠

17–بلوك شماره هفده همحدود

:  بلوار جمهوري اسالمی شماالً
شهر:     بلوار جمهوري اسالمی ایران و میدان پاركشرقاً
: بلوار امام خمینیجنوباً
: خورگورسوزانغرباً

ریال164000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك 



۴١

18بلوك 



۴٢

18- بلوك شماره هجدههمحدود

ام خمینی                                              :  بلوار امشماالً
:    خیابان فلسطینشرقاً

ساحل دریا:    جنوباً
: خورگورسوزانغرباً

ریال160000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                     



۴٣

19بلوك 



۴۴

19- بلوك شماره نوزده همحدود

:  بلوارشهید حقانی                                                               شماالً
:    خورگورسوزان                                                      شرقاً
: ساحل دریاجنوباً

: خیابان شریعتیغرباً

ریال174000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                     



۴۵



۴۶

20-بلوك شماره بیست همحدود

:  بلوارجمهوري اسالمی                            شماالً
: بلوار شهید حقانی                                                                                                           جنوباً
خرداد (خورگورسوزان )               15:    خیابان شرقاً
: خیابان شهید بهشتی ( برق )غرباً

ریال160000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                     



۴٧

21بلوك 



۴٨

21-بلوك بیست ویک همحدود

خیابان امام رضا تا بلوار راه آهن      –:  انتهاي محدوده حد فاصل شماالً
:  ضلع غربی خ امام رضا                                                          شرقاً

وبلوارجمهوري اسالمیتا خورگورسوزان–امام حسین  حد فاصل خیابان امام رضا :  بلوارجنوباً
:    برشرقی بلوار شهداء راه آهنغرباً

ریال80000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                     



۴٩

22بلوك 



۵٠

22–دووبلوك شماره بیستهمحدود

:  بلوارشهید حقانیشماالً
: بلوار امام خمینیجنوباً
:  خیابان شریعتی                                                                                          شرقاً
: خیابان شهید بهشتی ( برق )غرباً

ریال300000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                       



۵١

23بلوك 



۵٢

23-سهبلوك شماره بیست وهمحدود

:  بلوارامام خمینی                                                                                 شماالً
:  شریعتی  جنوبی                                     شرقاً
: ساحل دریاجنوباً

شهریور ( بهادر جنوبی )17: خیابان غرباً

ریال400000تی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                     ارزش معامال



۵٣

24بلوك 



۵۴

24-وچهارماره بیست بلوك شهمحدود

:  خیابان امام خمینیشماالً
: ساحل دریا                                                                                                        جنوباً
شهریور                                                                                         17:  خیابان شرقاً
: خیابان  شهید بهشتی جنوبی ( برق )غرباً

ریال600000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                



۵۵

25بلوك 



۵۶

25–پنجبلوك شماره بیست و همحدود

:  خیابان امام خمینی                                                                               شماالً
:  خیابان  شهید بهشتی جنوبی (برق)    شرقاً
: ساحل دریاجنوباً
: خیابان  امام موسی صدرجنوبیغرباً

ریال600000ی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                     ارزش معامالت



۵٧

26بلوك 



۵٨

26-وششبلوك شماره بیستهمحدود

:  خیابان امام خمینی                                                                                     شماالً
: ساحل دریاجنوباً

:  خیابان  امام موسی صدرقاًشر
: خیابان  مسجد جامع ( سید قطب )غرباً
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۵٩

27بلوك 



۶٠

27- هفت بلوك شماره بیست وهمحدود

:  بلوار سید جمال الدین اسد آبادي                                                            شماالً
:  خیابان شهید بهشتی ( برق )                             شرقاً
: خیابان امام خمینیجنوباً
: خیابان  امام موسی صدرشمالیغرباً

ریال300000هرمتر مربع عرصه امالك                                                                     ارزش معامالتی



۶١

28بلوك 



۶٢

28–هشتبلوك شماره بیست و همحدود

خیابان امام خمینی                                                                                 : شماالً
:  خیابان مسجد جامع (سیدقطب)                                                      شرقاً
: ساحل دریاجنوباً
: بلوار صیادانغرباً

ریالارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                     



۶٣

29بلوك 



۶۴

29-نهبلوك شماره بیست و همحدود

:  بلوار سید جمال اسد آبادي                                                       شماالً
امام موسی صدرشمالی                                                              :  خیابان شرقاً
: خیابان امام خمینیجنوباً

: خیابان شمالی جنوبی ادامه بلوار صیادان ( بلوار شهدا)غرباً

ریالارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                     



۶۵

30بلوك 



۶۶

30-سی بلوك شماره همحدود

:  بلوار شهید حقانی شماالً
: خیابان شهید بهشتی ( برق )                                                                               شرقاً
: بلوار سید جمال الدین اسدآباديجنوباً
: بلوار شهداغرباً

ریال300000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                  



۶٧

31بلوك 



۶٨

31-بلوك شماره سی یکهمحدود

:  بلوار جمهوري اسالمی                                                                             شماالً
: خیابان شهید بهشتی ( برق )                                                                                  شرقاً
: خیابان شهید حقانی وادامه آن تا ضلع غرب                                        جنوباً

متري)45: بلوار شهدا ( غرباً

ریال80000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                             



۶٩

32بلوك 



٧٠

32–ماره سی ودو بلوك شهمحدود

پاسدارانبلوار: شماالً
: بلوار صیادان                                                                                                              شرقاً
: ساحل دریاجنوباً
:  بلوار فرزانگانغرباً

ریالارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                



٧١

33بلوك 



٧٢

33–بلوك شماره سی وسه همحدود

:  بلوارجمهوري اسالمی                        شماالً
متري)                                                                                                        45: بلوار شهدا ( شرقاً
: بلوار پاسدارانجنوباً
بهمن)22می وسه راه جهانبار ( بلوار مرکزي : بلوار جمهوري اسالغرباً

ریالارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                  



٧٣

34بلوك 



٧۴

34-وچهاربلوك شماره سی همحدود

:  ضلع جنوبی شهرك پیامبراعظمشماالً
بهشت زهرا وادامه آن تا ضلع شمالی                                             : بلوارشرقاً
: بلوار جمهوري  اسالمیجنوباً
(خیابان گلها): ضلع شرقی کوي ملت وادامه آن تا ضلع شمالیغرباً

ریالارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                  



٧۵

35بلوك 



٧۶

35–پنجبلوك شماره سی وهمحدود

:  منتهی الیه ضلع شمالی محدوده قانونی شهر                 شماالً
: ضلع غربی بلوار راه آهن   شرقاً
34: ضلع شمالی بلوك جنوباً
: جاده بندرعباس تازیانغرباً

ریالارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                  



٧٧

36بلوك 



٧٨

36–وششبلوك شماره سی همحدود

:  منتهی الیه ضلع شمالی محدوده قانونی شهر شماالً
خیابان گلها ( پارك گلها )                                                         34: ضلع غربی قطعه شرقاً
بلوار جمهوري اسالمی:قسمت اول: دردوقسمت : جنوباً

برشمالی بلوار سمیه: قسمت دوم
: خیابان  سلمان فارسیغرباً

ریالارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                  



٧٩

37بلوك 



٨٠

37–و هفتبلوك شماره سی همحدود

لیه ضلع شمالی محدوده قانونی شهر                  :  منتهی اشماالً
:  برغربی خیابان سلمان فارسی                                                                           شرقاً
میدان هفت تیروبلوار یاسر: برشمالی بلوار سمیه وجنوباً

: ضلع شرقی محدوده نیروي دریاییرباًغ

ریالارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                  



٨١

38بلوك 



٨٢

38- وهشتبلوك شماره سی همحدود

:  برجنوبی بلوار سمیه وبلوار یاسر                                شماالً
ریاییپاسداران تا امتداد محدود نیروي د: بلوارجنوباً
:   بلوار جمهوري اسالمی                                                          شرقاً
: ضلع شرقی محدود نیروي دریاییغرباً

ریالارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                  



٨٣

39بلوك 



٨۴

39–سی ونهبلوك شمارههمحدود

:  بلوار پاسدارانشماالً
:   برغربی بلوار فرازانگان         شرقاً
: ساحل دریاجنوباً
: خیابان جهانگردي وامتداد آن تا دریاغرباً

ریال124000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                     



٨۵

40- چهلبلوك شماره همحدود

: منتهی الیه شمالی محدوده قانونی شهرشماالً
دیش ) وقسمت  دوم ضلع غربی بلوار جهانگرديهایی ( شهرك یقی فن نیروي در: دردوقسمت : قسمت اول ضلع شرشرقاً
دریا ازبلوار جهانگردي بطرف غرب: دوقسمت : قسمت اول برشمالی بلوار پاسداران تا ابتداي بلوار جهانگردي وقسمت دوم ساحل جنوباً

تازیان ازمیدان قائم بطرف شمال )–ده بندرعباس دیش ) ( ضلع شرقی جاهمحدوده شهرك نیروي دریایی ( شهرك ضلع غربی:غرباً

ریالارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                  



٨۶

41-یک بلوك شماره چهل وهمحدود
اسکله شهید رجایی )–تازیان –برجنوبی جاده اسکله شهید رجایی ازسه راهی ( بندرعباس :  شماالً

تازیان ازمیدان قائم بطرف شمال                                                                                –: ضلع غربی جاده بندرعباس شرقاً

: ساحل دریاجنوباً

ضلع شرقی نیروگاه توانیر:غرباً

ریال60000ارزش معامالتی هرمتر مربع عرصه امالك                                                                



٨٧

42- دوبلوك شماره چهل وهمحدود
و وامتداد آن بطرف غرب تا خط راس جاده فوالد هرمزگانجنوب روستاهاي تل سیاه وکالت: شماالً

تازیان- : تا یک کیلومتري ضلع شرقی جاده بندرعباس شرقاً

اسکله )–تازیان –: برشمالی جاده اسکله شهید رجایی ازسه راهی ( بندرعباس اًجنوب

: ضلع شرقی جاده فوالد هرمزگانغرباً
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٨٨


