
1398قراردادهاي  واگذار شده در سال 

كاربريشماره قطعهنام سرمايه گذاررديف
مساحت 

زمين
شماره قرارداد

تاريخ 

قرارداد
درصد پيشرفت پروژهآخرين وضعيت پروانهنوع واگذاري

Eشرکت آالء مهر کیش1 DU-29
آموزشگاه 

رانندگی
پروانه داردقطعی3602401121898/2/14

پروانه داردقطعی502401121998/2/14خدماتی61شرکت کیان پوشش کاسیت2

3
سید احمد -محسن موسوی بایگی

حمید موسوی بایگی- موسوی بایگی
VC پروانه داردقطعی530.942401541798/05/07هتل47-

Fشرکت عمران، آب و خدمات4 S پروانه دارداستیجاری6922401539698/05/06آموزشی3-

TSایرج شکرالهی5 -89
-نمایشگاهی

خدماتی
پروانه داردقطعی650.32401541998/05/07

6
شرکت آینده سازان رفاه 

پردیس
HT نداردقطعی20,1302401523298/05/05هتل41-

VCداود پوربابا7 نداردقطعی10,741.762401539498/05/06هتل300-

8
مؤسسه خیریه فرهنگی همره 

افق قریب
E DU-C10پروانه داردقطعی3,3442401538598/05/06آموزشی

9
شرکت بازرگانی و صنعتی 

پدید
E X-31

- اداری

نمایشگاهی
پروانه داردقطعی9002401523398/05/05

WVCهتل بین المللی رفاه ایرانیان10 نداردقطعی26,8442401529598/05/05هتل18-

پروانه داردقطعی4002401646798/05/26مسکونی1244مهناز امیری-  مهرداد عمرانی11
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12
نسیم -   علی اکبر سلیمی 

حیدری
پروانه داردقطعی4002401646998/05/26مسکونی1245

13
محمد -   مصطفی عندلیبی

علی رستگار
پروانه داردقطعی4002401647298/05/26مسکونی1246

14
ژیال لشکری -   عباس مهرفرزام

فرزانه توکلیان- 
پروانه داردقطعی4002401791398/07/03مسکونی1249

VCشرکت آنا نوین تجارت15 نداردقطعی29,7242401834798/07/11هتل242-

16
مینو -  حسین ابوالقاسمی 

رادی و سیده زهرا دیباجی
نداردقطعی4002401921098/07/28مسکونی1242

17
محسن -  علیرضا ایرانزاده 

لیدا میربلوک - قارونی صفار 

بزرگی

پروانه داردقطعی4002401968898/08/12مسکونی1251

18
طاهره -  مهدی خلیفه قلی 

پروانه علی زاده- محمد غریب 
پروانه داردقطعی4002401976798/08/14مسکونی1241

19
فرزانه خیاطی -   احمد خالدی 

و پروانه منصورآبادی
پروانه داردقطعی40024011001998/08/21مسکونی1248

20
نسیم -  سیروس محمد پور 

فاطمه سادات - سلطانی نژاد 

حسینی

پروانه داردقطعی40024011010298/08/23مسکونی1247

TA-213,127.8

TA-222,496

TA-232,496

TA-242,496

نداردقطعی 21
شرکت سرمایه گذاری و توسعه 

کیش
24011104598/09/17مسکونی
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TA-252,496

TA-262,496

TA-272,496

TA-282,496

TA-292,496

TA-302,392

TA-312,384

881200

882200

TA-177,047ندارد

TA-196,570ندارد

k-136,917.3ندارد

k-21a10,331.9ندارد

Vc-178,500ندارد

VC ندارد1912,848-

Ts-79600ندارد

RF ندارد52437.73-

TS ندارد1123,710-

TS ندارد1137,504.67-

TS ندارد1144,507-

TS ندارد1154,930-

SC -13a5,083ندارد

SC -15a4,482ندارد

قطعی24011131798/09/23

نداردقطعی

شرکت سرمایه گذاری و توسعه 

کیش
22

مسکونی

خدماتی

مسکونی

21
شرکت سرمایه گذاری و توسعه 

کیش
24011104598/09/17مسکونی
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SC -15b4,482ندارد

SC -15c5,127.3ندارد

SC -15d3,595.7ندارد

AS -2
- اداری

نمایشگاهی
ندارد3,005

MED-11
خدماتی صرفاً 

داروخانه
پروانه دارد360

TS ندارد684,860-

TS ندارد713,240-

TS ندارد734,508-

TS ندارد744,524-

TS ندارد754,524-

TS ندارد764,508-

C7-12,520پروانه دارد

C7-22,520ندارد

C7-31,000ندارد

C7-183,900پروانه دارد

TSمهرزاد اسفندیاری23 -90
-خدماتی

نمایشگاهی
نداردقطعی650.324011164998/09/30

24
شرکت صنایع هواپیما سازی 

(هسا)ایران 
VC -245aنداردقطعی20,00024011213898/10/11هتل

25
شرکت سرمایه گذاری و انبوه 

سازی پارس میکا کیش
PS T -12

پست )خدماتی

(برق
ندارداستیجاری3524011334198/11/06

قطعی24011131798/09/23
شرکت سرمایه گذاری و توسعه 

کیش
22

مسکونی

مختلط

مسکونی
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TSشرکت موالیی خودرو کیش26 --88
-خدماتی

- نمایشگاهی

اداری

پروانه داردقطعی650.3124011487598/12/07

27

28

283,317مجموع


