
1399رقارداداهي  واگذار شده رد سال 

كاربزيشماره قطعهنام سزمايه گذاررديف
مساحت 

سمين

قيمت به متز 

مزبع

تاريخ 

قزارداد
به استنادنوع واگذاري

مصوبه هيأت 

مديزه

1
ساره - سهزاب مهمانذوست 

داستانی
Vc-2567,897هتل

قیمت مصوب سال 

1399
قطعی99/01/20

 مصوبه  12بنذ 

98/1700/16

     3 بنذ 

98/1500/17

70خذماتی18-17محمذ باقز تلیسچیان2
قیمت مصوب سال 

1399
تبذیل به قطعی99/01/23

 مصوبه   8بنذ 

98/1700/5

         4       بنذ 

98/1500/1

3
شزکت سزمایه گذاری و 

توسعه کیش
SB-2948خذماتی

قیمت مصوب سال 

1399
استیجاری99/03/20

 مصوبه   6بنذ 

98/1700/2

         2       بنذ 

98/1500/1

225(آساد)خذماتیHTS-96hحمیذ سامی4
قیمت مصوب سال 

1399
تبذیل به قطعی99/04/10

 مصوبه   4بنذ 

98/1700/3

         2       بنذ 

98/1500/1

300خذماتیS-15احمذ شزیفی5
قیمت مصوب سال 

1399
قطعی99/04/10

 مصوبه   2بنذ 

98/1700/18

         3       بنذ 

98/1500/21

4,840.2آموسشیEDU-F3سهزه جاسم پور6
قیمت مصوب سال 

1399
قطعی99/04/18

ابالغ شماره  

99/2401251

         1       بنذ 

98/1500/21

22,292.8هتلWVC-35شزکت نارگون کیش7
قیمت مصوب سال 

1399
قطعی99/04/18

ابالغ شماره  

98/240115454

         5       بنذ 

98/1500/21

600خذماتیTS-86عبذاله بنی اسذی8
قیمت مصوب سال 

1399
قطعی99/04/18

ابالغ شماره  

99/240137

         3       بنذ 

98/1500/21

7,682.35هتلVC-301شزکت بانی ساسه فزداد کیش9
قیمت مصوب سال 

1399
قطعی99/04/21

ابالغ شماره  

98/240112977

         2       بنذ 

98/1500/17

150خذماتیHTS-96gنظیز احمذ بصیزی10
قیمت مصوب سال 

1399
تبذیل به قطعی99/04/21

 مصوبه   4بنذ 

98/1700/15

         2       بنذ 

98/1500/17

175خذماتیTS-23aقذرت اله تیموری11
قیمت مصوب سال 

1399
99/04/28

الحاق به قطعه 

TS-23a

 مصوبه   3بنذ 

98/1700/9

         1       بنذ 

98/1500/7

175خذماتیTS-23مهزساد اسفنذیاری12
قیمت مصوب سال 

1399
99/04/28

الحاق به قطعه 

TS-23

 مصوبه   3بنذ 

98/1700/9

         1       بنذ 

98/1500/7

175خذماتیTS-22bمهزساد اسفنذیاری13
قیمت مصوب سال 

1399
99/04/28

الحاق به قطعه 

TS-22b

 مصوبه   3بنذ 

98/1700/9

         1       بنذ 

98/1500/7

VC-1912,848مسکونی
قیمت مصوب سال 

1399

TS-1123,710خذماتی
قیمت مصوب سال 

1413

TS-1137505خذماتی
قیمت مصوب سال 

1399

TS-1144507خذماتی
قیمت مصوب سال 

1399

TS-1154930خذماتی
قیمت مصوب سال 

1399

K-136917مسکونی
قیمت مصوب سال 

1399

K-21a
-مسکونی

گزدشگزی
10332

قیمت مصوب سال 

1399

TA-177,047
قیمت مصوب سال 

1399

TA-196,570
قیمت مصوب سال 

1399

AS-2
-نمایشگاهی

اداری
3,005

قیمت مصوب سال 

1399

TS-713,240
قیمت مصوب سال 

1399

TS-764,508
قیمت مصوب سال 

1399

شزکت سزمایه گذاری و توسعه 

کیش
قطعی1499/04/28

  ابالغیه   1       بنذ 

    99/32004970

 مصوبه   4بنذ 

99/1700/3

مسکونی

مختلط


