عوارض محلی ساختمان
سال 5936
شهرداری کهریزسنگ


شورای اسالمی شهر کهریزسنگ

استانداری اصفهان

شهرداری کهریزسنگ
عوارض صدور شناسنامه ساختمان خانه های مسکونی تک واحدی

ردیف

مسکونی

مترمربع

شرح محاسبات عوارض محلی

1

تا  06متر مربع زیر بنا

2

تا  166متر مربع زیربنا

5

تا  136متر مربع زیربنا

4

تا  266مترمربع زیربنا

3

تا  566مترمربع زیربنا

6/ 53P
حداقل  2.466ریال
6/ 06 P
حداقل  4.266ریال
6/7P
حداقل  4536ریال

ردیف

سطح بناء یک واحد

عوارض مساحت هر

0

7

5

6/5P
حداقل  0066ریال

1/2P
حداقل  5436ریال

9

16

سطح بناء یک واحد
مسکونی

کدفرم505

عوارض
مساحت هر
مترمربع

تا  466متر مربع

1/4Pحداقل

زیربنا

 9.766ریال

تا  366متر مربع

1/7Pحداقل

زیربنا

 12666ریال

تا  066متر مربع

 2/4 Pحداقل

زیربنا

 14666ریال

اگر زیربنا بیشتر از

5Pحداقل

 066مترمربع باشد

10666ریال

-

-

توضیحات :

عوارض کسر پارکینگ

کدفرم 501


شورای اسالمی شهر کهریزسنگ

استانداری اصفهان

شرح
محاسبات
عوارض

حداقل عوارض مورد
 * 5/3 P * 23تعداد کسري پارکینگ = عوارض کسر

محاسبه براي هر متر

پارکینگ

مربع(ریال)

محلی

27366

توضیحات  :هر واحد کسري پارکینگ با دور گردش برابر  23متر مربع می باشد .
بند ( :)1بر اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمانها ضروری ميباشد.
بند ( :)2در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری ميتواند بر اساس ضوابط طرحهای توسعه شهری یا مجوز مراجع قانوني
(کمیسیونهای ماده  5یا کمیتههای فني طرحهای هادی) بدون تأمین پارکینگ ،پروانه ساختماني صادر نماید:
 .1ساختمان در بر خیابانهای سریعالسیر به عرض  55متر و بیشتر قرارداشته و دسترسي به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
 .2ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابانهای به عرض  22متر و بیشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبیل رو نداشته
باشد.
 .3ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده
است.
 .5ساختمان در بر کوچههایي قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ،امکان عبور اتومبیل نباشد.
 .5ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد ،احداث پارکینگ در آن از نظر فني مقدور نباشد.
 .6در صورتيکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتي باشد که از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
بند ( :)3شیب مقرر در بند  5بر اساس ضوابط فني و شهرسازی تعیین ميگردد.
بند ( :)5شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانهای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ
عمومي هزینه نماید.
بند ( :)5ضریب  Kباید متناسب باهزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد.
بند()6امالکي که در کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها بر اساس تبصره  5جریمه مي شوند مسئول این تعرفه نمي شوند.

عوارض صدور مجوز درب نفر رو – ماشین رو

حداقل عوارض مورد محاسبه

شرح
محاسبات

درب نفر رو

عرض کوچه * 45P

عوارض
محلی

کدفرم509
براي هر متر مربع(ریال)
566.666

درب ماشین رو

عرض کوچه * 00 P

27.666

توضیحات :
تبصره1حداکثر عرض کوچه جهت درب نفر رو  16متري میباشد.
تبصره  -2حداکثر عوارض درب ماشین رو از  23برابر باالترین قیمت منطقه بندي شهر و حداقل آن
از 13برابر باالترین قیمت منطقه بندي شهر بیشتر و کمتر نباشد.
تبصره :5ساختمانهایی که درب به حیاط بوده و یا در پروانه ساخت آنها پارکینگ قید شده از
پرداخت این عواررض معاف می باشند .
تبصره -4ساختمانهایی بیش از دو درب(نفر رو یا ماشین رو) شامل عوارض فوق می گردند.


شورای اسالمی شهر کهریزسنگ

استانداری اصفهان

کدفرم501

شهرداری کهریزسنگ
عوارض صدور بالکن در گذر (معابر عمومی )

شرح
محاسبات

حداقل عوارض مورد
بالکن با فضاي روبسته

 * 19 Pمتراژ بالکن درگذر

محاسبه براي هر متر
مربع(ریال)

عوارض

157.666

محلی
بالکن با فضاي روباز

 * 13 Pمتراژ بالکن درگذر

169.666

توضیحات :

کدفرم501
عوارض صدور مجوز مازاد بر  %00طول عرصه اراضی مسکونی

حداقل عوارض مورد محاسبه براي
شرح محاسبات

* 27Pمتراژ مازاد

هر متر مربع(ریال)

عوارض محلی
00.666
توضیحات  :براي جلوگیري از انگیزه ایجاد بناهاي مازاد بر شصت درصد طول عرصه پیش بینی شده است .


شورای اسالمی شهر کهریزسنگ

استانداری اصفهان

کدفرم500

شهرداری کهریزسنگ
عوارض صدور مجوز مازاد بر دو طبقه و پیلوت و اضافه ارتفاع
مغایر با ضوابط طرح های توسعه شهری و مغایر پروانه ساختمانی

مسکونی ×57Pسطح بنا
شرح
محاسبات
عوارض محلی

تجاري ×53Pسطح بنا

حداقل عوارض مورد محاسبه

اداري و صنعتی ×3Pسطح بنا

براي هر متر مربع

فرهنگی ،هنري ،ورزشی ،آموزشی ،بهداشت
 06.666ریال

درمانی و سایر کاربریهامندرج در طرح تفضیلی
شهر ×3Pسطح بنا

توضیحات
بند :1وصول عوارض موضوع این تعرفه در موارد مغایر با مفاد پروانه ساتمانی صرفاً در صورت ابقاء بنا
توسط کمیسیون ماده صد مجاز است.
بند :2منظور از سطح بنا سطح طبقه اي است که در اضافه ارتفاع واقع گردیده است.
عوارض صدور مجوز بالکن داخلی جهت واحدهای تجاری-صنعتی  -کارگاهی و ویالیی

طبقات

هم کف
شرح محاسبات عوارض محلی

زیر زمین

تجاري

صنعتی

ویالئی

15/3P

5/3P

12p

حداقل

حداقل

حداقل

162.666ریال

19.666یال

06.666

5/5P

0P

حداقل

حداقل

طبقات

طبقه
سوم

انباري

 45.666ریال 15.566ریال
طبقه اول

طبقه دوم

0P

5/7P

حداقل

حداقل

273.666ریال

9.066ریال

0/3P

2/7P

حداقل

حداقل

15.666ریال

9.066ریال

نیم طبقه

کدفرم 501

تجاري

صنعتی

2/ 7P

2/7 P

حداقل

حداقل

19.666ریال

 9.066ریال

4P

2/7P

حداقل

حداقل

 9.066ریال

 9.066ریال

1/5P

1/2P


شورای اسالمی شهر کهریزسنگ

استانداری اصفهان

کدفرم 508
عوارض صدور مجوز تعمیرات اساسی

شرح
محاسبات
عوارض
محلی

مسکونی

متراژ اعیانی مورد تعمیر *6/22 P

تجاري

متراژ اعیانی مورد تعمیر *5/5P

کارگاهی

متراژ اعیانی مورد تعمیر * 2/26 P

توضیحات  :تعمیرات جزئی مشمول این تعرفه نمی باشند.


شورای اسالمی شهر کهریزسنگ

استانداری اصفهان

کدفرم 503

شهرداری کهریزسنگ
عوارض مجوز تغییر کاربری مسکونی به تجاری داخل محدوده قانونی

شرح

حداقل عوارض مورد محاسبه

محاسبات

براي هر متر مربع

عوارض

متراژ تغییر داده شده * 06P

246.666ر یال

محلی

توضیحات  :عوارضات تغییر کاربري پس از تائید کمیسیون فنی  0661/55اخذ خواهد شد.
شامل اراضی کشاورزي داخل حریم و خارج محدوده شهري نمی گردد.

کدفرم 550
عوارض مجوز تغییر کاربری فضای سبز به مسکونی واداری داخل محدوده قانونی

حداقل عوارض مورد محاسبه براي

شرح
محاسبات

متراژ تغییر داده شده * 26p

هر متر مربع

عوارض
محلی

 35.666ریال

توضیحات  :عوارضات تغییر کاربري پس از تائید کمیسیون فنی  0661/55اخذ خواهد شد.
شامل اراضی کشاورزي داخل حریم و خارج محدوده شهري نمی گردد.


شورای اسالمی شهر کهریزسنگ

استانداری اصفهان

کدفرم 555

شهرداری کهریزسنگ
عوارض مجوز تغییر کاربری فرهنگی مذهبی به مسکونی
داخل محدوده قانونی

شرح
محاسبات
عوارض

حداقل عوارض مورد محاسبه براي
هر متر مربع(ریال)

متراژ تغییر داده شده * 15 p

17.366

محلی

توضیحات  :تبصره  :عوارض تغییر کاربري پس از تائید کمیسیون فنی  0661اخذ می گردد.
شامل اراضی کشاورزي داخل حریم و خارج محدوده شهري نمی گردد.

کدفرم 551
عوارض مجوز تغییر کاربری ورزشی به مسکونی داخل
محدوده قانونی

حداقل عوارض مورد محاسبه براي هر

شرح
محاسبات

متر مربع(ریال)

متراژ تغییر داده شده * 15 P

عوارض

27.366

محلی

توضیحات  :عوارضات تغییر کاربري پس از تائید کمیسیون فنی  0661/55اخذ خواهد شد.
شامل اراضی کشاورزي داخل حریم و خارج محدوده شهري نمی گردد.
کدفرم 559

عوارض مجوز تغییر کاربری مختلط به ورزشی داخل محدوده
قانونی

حداقل عوارض مورد محاسبه براي

شرح
محاسبات

متراژ تغییر داده شده *2/4 P

عوارض
محلی

هر متر مربع(ریال)
4.566

توضیحات  :عوارضات تغییر کاربري پس از تائید کمیسیون فنی  0661/55اخذ خواهد شد.
شامل اراضی کشاورزي داخل حریم و خارج محدوده شهري نمی گردد.

شورای اسالمی شهر کهریزسنگ

استانداری اصفهان

کدفرم 551

شهرداری کهریزسنگ
عوارض مجوز تغییر کاربری بهداشتی درمانی به مسکونی

شرح
محاسبات

متراژ تغییر داده شده * 15 P

حداقل عوارض مورد محاسبه براي
هر متر مربع(ریال)

عوارض

27.366

محلی

توضیحات  :عوارضات تغییر کاربري پس از تائید کمیسیون فنی  0661/55اخذ خواهد شد.
شامل اراضی کشاورزي داخل حریم و خارج محدوده شهري نمی گردد.

عوارض تغییر کاربری اداری به تجاری

شرح

بابت هر متر تغییرکاربري اداري به تجاري و

محاسبات

بالعکس مبلغ معادل

کدفرم 551

حداقل عوارض مورد محاسبه براي
هر متر مربع(ریال)

عوارض
27 P

محلی

213.666

توضیحات  :عوارض فوق پس از طرح و تصویب در کمیسیون فنی استان قابل اجرا می باشد.
شامل اراضی کشاورزي داخل حریم و خارج محدوده شهري نمی گردد.

عوارض تغییر کاربری اداری به مسکونی

شرح

بابت هر متر مربع تغییر کاربري اداري به

محاسبات

مسکونی و بالعکس مبلغ معادل

کدفرم 550

حداقل عوارض مورد محاسبه براي

عوارض
محلی

26 P

هر متر مربع(ریال)
45.666

توضیحات  :عوارض فوق پس از طرح و تصویب در کمیسیون فنی استان قابل اجرا می باشد.
شامل اراضی کشاورزي داخل حریم و خارج محدوده شهري نمی گردد.

شورای اسالمی شهر کهریزسنگ

استانداری اصفهان

عوارض مجوز تغییر کاربری فضای سبز به تجاری داخل
کدفرم 551

محدوده قانونی

حداقل عوارض مورد محاسبه
براي هر متر مربع(ریال)

متراژ تغییر داده شده * 45 P

شرح محاسبات
عوارض محلی

273.666
توضیحات :
تبصره  :عوارضات تغییر کاربري پس از تائید کمیسیون فنی  0661/55اخذ خواهد شد.
شامل اراضی کشاورزي داخل حریم و خارج محدوده شهري نمی گردد.
عوارض مجوز تغییر کاربری خدماتی و کارگاهی به
تجاری داخل محدوده قانونی

شرح
محاسبات
عوارض

کدفرم 558

حداقل عوارض مورد محاسبه
متراژ تغییر داده شده * 26 p

محلی

براي هر متر مربع(ریال)
265.666

توضیحات :
تبصره  :عوارضات تغییر کاربري پس از تائید کمیسیون فنی  0661/55اخذ خواهد شد.
شامل اراضی کشاورزي داخل حریم و خارج محدوده شهري نمی گردد.


شورای اسالمی شهر کهریزسنگ

استانداری اصفهان

کدفرم 553

عوارض مجوز تغییر کاربری کشاورزی به مسکونی
داخل محدوده قانونی

شرح

حداقل عوارض مورد محاسبه

محاسبات

متراژ تغییر داده شده * 26 p

عوارض

براي هر متر مربع(ریال)
34.666

محلی
توضیحات :

تبصره  :عوارضات تغییر کاربري پس از تائید کمیسیون فنی  0661/55اخذ خواهد شد.
شامل اراضی کشاورزي داخل حریم و خارج محدوده شهري نمی گردد.
کدفرم 510

عوارض مجوز تغییر کاربری کشاورزی به تجاری داخل
محدوده قانونی

شرح
محاسبات

متراژ تغییر داده شده * 55 p

عوارض

حداقل عوارض مورد محاسبه
براي هر متر مربع(ریال)
524.666

محلی
توضیحات :

تبصره  :عوارضات تغییر کاربري پس از تائید کمیسیون فنی  0661/55اخذ خواهد شد.
شامل اراضی کشاورزي داخل حریم و خارج محدوده شهري نمی گردد.
عوارض مجوز تغییر کاربری کشاورزی و فضای سبز به
کارگاهی و انبار داخل محدوده قانونی

شرح
محاسبات
عوارض

کدفرم 515

حداقل عوارض مورد محاسبه براي
متراژ تغییر داده شده * 17p

محلی

هر متر مربع(ریال)
00.666

توضیحات :
تبصره  :عوارضات تغییر کاربري پس از تائید کمیسیون فنی  0661/55اخذ خواهد شد.
شامل اراضی کشاورزي داخل حریم و خارج محدوده شهري نمی گردد.

شورای اسالمی شهر کهریزسنگ

استانداری اصفهان

عوارض مجوز تغییر کاربری از گذر به مسکونی داخل محدوده قانونی

شرح
محاسبات
عوارض

کدفرم 511

حداقل عوارض مورد محاسبه
متراژ تغییر داده شده * 26 p

براي هر متر مربع(ریال)
00.666

محلی

توضیحات  :پس از طرح در کمیسیون فنی استان و طبق مصوبه ارائه شده در کمیسیون قابل اجرا خواهد بود.

شامل اراضی کشاورزي داخل حریم و خارج محدوده شهري نمی گردد.
کدفرم519

عوارض مجوزتغییرکاربری مسکونی به کارگاهی وانبار داخل محدوده
قانونی

شرح
محاسبات
عوارض

حداقل عوارض مورد محاسبه
براي هر متر مربع(ریال)

متراژ تغییر داده شده * 13 p

90.666

محلی

توضیحات  :عوارض تغییر کاربري بس از تائید کمیسیون فنی  0661/25اخذ خواهد شد.
شامل اراضی کشاورزي داخل حریم و خارج محدوده شهري نمی گردد.
کدفرم 511

عوارض مجوز تغییر کاربری مسکونی به فرهنگی مذهبی داخل
محدوده قانونی

شرح
محاسبات
عوارض

متراژ تغییر داده شده * 13 p

حداقل عوارض مورد محاسبه براي

محلی

هر متر مربع(ریال)
46.666

توضیحات :
تبصره  :عوارضات تغییر کاربري پس از تائید کمیسیون فنی  0661/55اخذ خواهد شد.
شامل اراضی کشاورزي داخل حریم و خارج محدوده شهري نمی گردد.

شورای اسالمی شهر کهریزسنگ

استانداری اصفهان

عوارض صدور مجوز مازاد بر  10درصد سطح اشتغال

کدفرم 511

زمین کارگاه

شرح

حداقل عوارض مورد محاسبه

محاسبات

 *26Pمتراژ مازاد

عوارض

براي هر متر مربع(ریال)
169.666

محلی
توضیحات :

عوارض صدور پروانه دیوار کشی

شرح

کدفرم 510

عوارض صدور مجوز دیوار کشی از نوع گلی هر متر مربع 15.666ریال

محاسبات عوارض صدور مجوز دیوار کشی از نوع بلوك هر متر مربع  25.366ریال
عوارض

عوارض صدور مجوز دیوار کشی از نوع آجري یا بتونی هر متر مربع50.666ریال

محلی
توضیحات  :براي هرمترمربع دیوارکشی احداثی براي باغات صرفاجهت حصاراراضی قابل محاسبه میباشد
بند:1عوارض صدور مجوز حصار درخصوص ماده  116قانون شهرداري که مقرر می دارد":نسبت به زمین یا
بناهاي مخروبه و غیرمناسب با وضع محل و یا نیمه تمام در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان
قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازي باشد شهرداري با تصویب انجمن
شهر می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دوماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با
نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام ک ند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداري می تواند به منظور
تامین نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازي هرگونه اقدامی را که الزم
بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدي ده ا زمالک یا متولی و یا متصدي موقوفه دریافت نماید در این
مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالک ابالغ می شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز ا زتاریخ
ابالغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نکردصورتی حساب قطعی تلقی می شود و هرگاه ظرف مدت
مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده  77ارجاع خواهد شد  .صورت حسابهایی که مورد
اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده  77د رحک سند قطعی و الزم
االجرا بوده و ا جراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمی الزم االجرا نسبت به وصول طلب
شهرداري اجرایی صادر و به مورد اجرا بگذارد .از شمول این تعرفه مثتنی است
بند : 2ارتفاع مجاز جهت احصار با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطاببق ضوابط طرح تفضیلی شهر خواهد
بود (شهرداري مکلف است ارتفاع دیوار و فنس را به تفکیک در مجوز صادره درج نماید).


شورای اسالمی شهر کهریزسنگ

استانداری اصفهان

کدفرم 511

عوارض زیر حد نصاب مسکونی

شرح
محاسبات
عوارض

حداقل عوارض مورد محاسبه براي
 *55 Pمتراژ زیر حد نصاب

هر متر مربع(ریال)
00.666

محلی
توضیحات  :عوارض مربوطه کسري متراژ زمین از  136متر مربع می باشد .

پس از اخذ مجوز کمیسیون مربوطه یا صدور راي جریمه ماده صد قابل محاسبه و وصول نمی باشد
امالکی که پس از عقب نشینی یا در اثر اجراي طرح هاي عمرانی متراژ آنها به زیر حد نصاببرسد مشمول این تعرفه نمی شود.

عوارض ساختمانی استخر –ساختمان موتورخانه چاه عمیق و نیمه عمیق در باغ ویالها

شرح محاسبات عوارض

کدفرم 518

 -عوارض احداث و ساخت استخر هر متر مربع 102.666ریال

محلی
توضیحات  :اخذ مجوز از مراجع دولتی ذیصالح قبل از احداث الزامی است
-استخرهاي بخش کشاورزي مشمول این تعرفه نمی شود.

عوارض صدور مجوز احداث پل مشرف به فضای سبز و انهار

شرح

مسکونی

کد فرم 513

 *15Pمتراژپل به متر مربع

محاسبات
عوارض محلی

تجاري

*29Pمتراژ پل به متر مربع

توضیحات :
این عواض از واحدهایی که در پروانه هاي آنها پارکینگ قید شده ویا درب به حیاط می باشند اخذ
نخواهد شد.

شورای اسالمی شهر کهریزسنگ

استانداری اصفهان

کدفرم 590

تبصره های عوارض پذیره

تبصره  -1عوارض پذیره مجتمع هاي تجاري مانند پاساژ تا  16متر اول بر اساس
قیمت منطقه بندي جبهه اول از  16تا  26متر بر اساس  56درصد قیمت منطقه بندي
جبهه اول از  26متر مربع به بعد بر اساس  06درصد قیمت منطقه بندي جبهه اول
در صورتی که از قیمت منطقه بندي جبهه بعدي کمتر نباشد
تبصره -2عوارض پذیره هاي صنعتی در کل براساس قیمت منطقه بندي جبهه
شرح

اصلی محاسبه خواهدشد.

محاسبات
عوارض

تبصره  -5واحد تجاري :عبارت است از ساختمانهایی که برابر تبصره ذیل ماده 33

محلی

قانون شهرداري ها به منظور استفاده کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده و یا در
آنها واحدهاي صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهاي تابع قانون
تجارت فعالیت داشته باشد.
تبصره  -4واحد صنعتی  :عبارت است از ساختمانهایی که به منظور استفاده صنعتی
و یا ایجاد کارگاههاي صنعتی و اداري موافقت اصولی از مراجع ذیربط مانند وزارت
جهاد و کشاورزي –اداره صنایع و ...داشته باشد.

توضیحات :
اخذ حقوق شهرداري و صدور مفاصا حساب از کلیه ساختمانهاي احداثی قبل از تاسیس شهرداري
بر اساس بخشنامه شماره  15917/54/26سال  1573وزارت محترم کشور عمل خواهد شد .


شورای اسالمی شهر کهریزسنگ

استانداری اصفهان

کدفرم 595
عوارض مربوط به تعیین محاسبات و اخذ سهم شهردای از تفکیک اراضی اعم از
مسکونی – تجاری – خدماتی – کارگاهی – کشاورزی و باغ تا  100مترمربع

کلیه امالك مسکونی شهر
 × 05 Pمساحت زمین تا  5پالك
 × 169 Pمساحت زمین از  5تا  0پالك
 × 145 Pمساحت زمین از  0تا  9پالك
 × 139Pمساحت زمین از 9تا  11پالك
× 109 Pمساحت زمین از  11به باال
حداقل
شرح

عوارض مورد

محاسبات

محاسبه براي

عوارض

هر متر

محلی

مربع(ریال)
واحد هاي تجاري خیابان امام  * 46 pمساحت زمین

506.666

واحد هاي تجاري خیابان ولی عصر  *46 pمساحت زمین

293.666

تفکیک اراضی کشاورزي و باغات  *46 pمساحت زمین

27.366

تفکیک واحدهاي کارگاهی صنعتی و دامداري  * 15 pمساحت زمین

71.366

تفکیک واحدهاي اداري  * 24مساحت زمین

173.666

تفکیک واحدهاي فرهنگی مذهبی  * 17 pمساحت زمین

126.666

تبصره  :1اراضی باالیی  366متر مربع براساس ماده  161قانون شهرداري ها اقدام خواهد شد.
تبصره  :2اراضی کشاورزي و باغات در حریم پس از تائید کمیسیون تبصره یک ماده یک جهاد کشاورزي
انجام می گردد.


شورای اسالمی شهر کهریزسنگ

استانداری اصفهان

کدفرم 591
عوارض صدور شناسنامه ساختمان مجتمع های مسکونی چند واحدی

حداقل عوارض مورد
سطح ناخالص کل بنا

محاسبه براي هر متر

نحوه محاسبه عوارض

مربع(ریال)

شرح
 *6 /33Pمساحت کل زیربنا

محاسبات
عوارض

1

تا  5666متر مربع

N × 166

4666

محلی
2

از  5666متر مربع
به باال

 * 6/77Pمساحت کل زیربنا
N × 166

0666

توضیحات  :تبصره  :1منظور از  nتعداد واحد و حداقل ان  2می باشد.


شورای اسالمی شهر کهریزسنگ

استانداری اصفهان

کدفرم 599
عوارض پذیره یک متر مربع از جند واحد تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز

تجاري
طبقات

حداقل عوارض مورد محاسبه
براي هر متر مربع(ریال)

شرح

هم کف

(1/34P * )n+16

5566

محاسبات

زیر زمین

(6/54P * )n+16

1.566

عوارض

طبقه اول

(6/72 * )n+16

906

محلی

طقه دوم

(6/06 * )n+16

546

سوم به باال

(6/45P * )n+16

006

انباري

(6/45 P* )n+16

466

نیم طبقه

(6/50 P * )n +16

195

توضیحات  :تبصره:1منظور از  nتعداد واحد است.
تبصره  -2منظور از ارتفاع و دهنه مجاز ضوابط اعالم شده از سوي طرحهاي هادي و تفضیلی است.


شورای اسالمی شهر کهریزسنگ

استانداری اصفهان

کدفرم 591

شهرداری کهریزسنگ
عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد (تجاری ،اداری ،صنعتی و انبار)

اداري و سایر
طبقات

کاربریهاي مندرج

تجاري

صنعتی

15/3P

4P

3/5P

حداقل 46.666ریال

حداقل 29.366ریال

حداقل 20.666ریال

15P

2/7P

2/7P

حداقل  57.666ریال

حداقل29.366ریال

حداقل 29.366ریال

9/0P

2/7P

2/7P

حداقل29.366ریال

حداقل 19.366ریال

حداقل 19.366ریال

4/5P

2/3P

2/4P

حداقل 20.666ریال

حداقل 17366ریال

حداقل 17.366ریال

5/5P

1/93P

1/93P

حداقل 24.666ریال

حداقل 5.666ریال

حداقل 13.966ریال

درطرح مصوب شهري
هم کف

زیر زمین
شرح محاسبات عوارض محلی

اول

دوم

سوم به باال

انباري

نیم طبقه

5P

6/54P

6/54P

حداقل  24.666ریال

حداقل  7.766ریال

1/93P

6/54P

حداقل  17.366ریال

حداقل 7.766ریال

حداقل7.766ریال


شورای اسالمی شهر کهریزسنگ

استانداری اصفهان

شهرداری کهریزسنگ

کدفرم 591

عوارض مجوز ساختمان در باغ ویال

شرح
محاسبات

متراژ زیربنا *  456.666ریال = باغ ویال

عوارض
محلی

توضیحات :تبصره  :با رعایت اصول شهرسازي و رعایت طرح هادي و اخذ مجوز از مراجع قانونی
ذیربط قابل محاسبه و وصول می باشد.

تخفیفات جابجایی دامداری

کدفرم 590

شرح
محاسبات افرادي که دامداري خود را به خارج از شهرانتقال دهندجهت احداث ساختمان در محل
عوارض

فعلی دامداري تا  36درصد تخفیف عوارض ساختمانی خواهند گرفت

محلی
توضیحات  :واحدهاي فوق ملزم به اخذ مجوز تاسیس و بهره برداري از مراجع قانونی می باشند

کدفرم 591
عوارض مجوز احداث سازه های گلخانه ای

حداقل عوارض مورد

شرح
محاسبات
عوارض
محلی

محاسبه براي هر متر
متراژ سازه * 12P

مربع(ریال)
50.666

توضیحات  :مجوز فوق در صورت عدم دیوارکشی اطراف پالك بدون تفکیک عرصه محاسبه می گردد.


شورای اسالمی شهر کهریزسنگ

استانداری اصفهان

کدفرم598

شهرداری کهریزسنگ
عوارض تعیین کاربری به مسکونی داخل محدوده قانونی

حداقل عوارض مورد محاسبه

شرح
محاسبات
عوارض

براي هر متر مربع(ریال)
متراژ تغییر داده شده * 17p

محلی

29.766

توضیحات  :عوارض تعیین کاربري پس از تائید کمیسیون فنی  0661/55اخذ خواهد شد.
شامل اراضی کشاورزي داخل حریم و خارج محدوده شهري نمی گردد.

کدفرم 593

عوارض تعیین کاربری به تجاری داخل محدوده قانونی

حداقل عوارض مورد محاسبه

شرح
محاسبات
عوارض

براي هر متر مربع(ریال)
متراژ تغییر داده شده * 50p
156.666

محلی

توضیحات  :عوارض تعیین کاربري پس از تائید کمیسیون فنی  0661/55اخذ خواهد شد.
شامل اراضی کشاورزي داخل حریم و خارج محدوده شهري نمی گردد.
کدفرم 510

شهرداری کهریزسنگ
عوارض تعیین کاربری به کارگاهی داخل محدوده قانونی

حداقل عوارض مورد محاسبه

شرح
محاسبات
عوارض

براي هر متر مربع(ریال)
متراژ تغییر داده شده * 12p

محلی

126.666

توضیحات  :عوارض تعیین کاربري پس از تائید کمیسیون فنی  0661/55اخذ خواهد شد.
شامل اراضی کشاورزي داخل حریم و خارج محدوده شهري نمی گردد.


شورای اسالمی شهر کهریزسنگ

استانداری اصفهان

عوارض تراکم مازاد بر پروانه تجاری داخل محدوده قانونی

حداقل عوارض مورد محاسبه

شرح
محاسبات
عوارض

کدفرم 515

براي هر متر مربع(ریال)
متراژ مازاد بر پروانه تجاري* 29p
152.666

محلی
توضیحات :

عوارض فوق مربوط به کسري متراژ زمین تجاري کمتر از حد نصاب تعیین شده می باشد.

شهرداری کهریزسنگ

کدفرم 511

عوارض تغییر کاربری کشاورزی به دامداری  ،نیمه صنعتی و صنعتی
داخل محدوده قانونی

حداقل عوارض مورد محاسبه

شرح
محاسبات
عوارض

متراژ تغییر کاربري شده * 12p

محلی

براي هر متر مربع(ریال)
17.366

توضیحات  :عوارض تغییر کاربري پس از تائید کمیسیون فنی  0661/55اخذ خواهد شد.
شامل اراضی کشاورزي داخل حریم و خارج محدوده شهري نمی گردد.


شورای اسالمی شهر کهریزسنگ

استانداری اصفهان

کدفرم 519
عوارض زیر حد نصاب تجاری داخل محدوده قانونی

حداقل عوارض مورد
شرح
محاسبات
عوارض

محاسبه براي هر متر
مربع(ریال)

متراژ زیر حد نصاب * 50 p

محلی

242.666

توضیحات  :عوارض فوق پس از تائید کمیسیون فنی  0661/55اخذ خواهد شد.

کدفرم 511
شهرداری کهریزسنگ
عوارض زیر حد نصاب کارگاهی داخل محدوده قانونی

حداقل عوارض مورد محاسبه

شرح
محاسبات
عوارض

براي هر متر مربع(ریال)
متراژ زیر حد نصاب * 17p
126.666

محلی

توضیحات  :عوارض تغییر کاربري پس از تائید کمیسیون فنی  0661/55اخذ خواهد شد.

عوارض تغییر کاربری از آموزشی به مسکونی داخل

کدفرم 511

محدوده قانونی

حداقل عوارض مورد

شرح
محاسبات
عوارض

متراژ تغییر داده شده * 24p

محلی

محاسبه براي هر متر
مربع(ریال)
50.666

توضیحات  :عوارض تغییر کاربري پس از تائید کمیسیون فنی  0661/55اخذ خواهد شد .شامل اراضی
کشاورزي داخل حریم و خارج محدوده شهري نمی گردد.
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شهرداری کهریزسنگ

کدفرم 510

عوارض تغییر کاربری از کشاورزی به ویالئی داخل
محدوده قانونی

حداقل عوارض مورد محاسبه براي

شرح
محاسبات
عوارض

هر متر مربع(ریال)

متراژ تغییر داده شده * 50p

06.666

محلی

توضیحات  :عوارض تغییر کاربري پس از تائید کمیسیون فنی  0661/55اخذ خواهد شد.
شامل اراضی کشاورزي داخل حریم و خارج محدوده شهري نمی گردد.
کدفرم 511

عوارض تغییر کاربری از گذر به تجاری و کارگاهی داخل
محدوده قانونی

شرح
محاسبات
عوارض

حداقل عوارض مورد محاسبه براي
متراژ تغییر داده شده * 50p

محلی

هر متر مربع(ریال)
29.366

توضیحات  :تبصره  :عوارض تغییر کاربري پس از تائید کمیسیون فنی  0661اخذ می گردد
شامل اراضی کشاورزي داخل حریم و خارج محدوده شهري نمی گردد.
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موضوع :عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران

کدفرم 518

شهری(احداث خیابان های اصلی)

شرح محاسبه عوارض

 * 5/0 Pمساحت باقی مانده * )قبلی() – Pجدید((P

توضیحات:
.1به کلیه اراضی و امالکی که بر اثر اجراي طرح هاي احداث و میادین در بر گذر احداثی واقع می شوند،
عوارض حق ارزش افزوده براي یکبار تعلق می گیردکه هنگام فروش (نسبت به سهم فروش رفته) از
صاحبان این قبیل امالك وصول خواهد شد.
 2حداکثر از  % 26مابین تفاوت قیمت روز کارشناسی قبل از اجراي طرح و بعد از اجراي طرح تجاوز ننماید
موضوع :عوارض تمدید پروانه های ساختمانی
شرح محاسبه عوارض

کدفرم 513

مابه تفاوت عوارض پذیره و زیر بنا محاسبه شده
جدید نسبت به مبلغ پرداختی قبلی

توضیحات:
بند( :)1طبق بند  2ماده  29قانون نوسازي و عمران شهري در پروانههاي ساختمانی که از طرف
شهرداريها صادر میشود باید حداکثر مدتی که براي پایان یافتن ساختمان ضروري است قید گردد.
شوراهاي اسالمی شهر میتوانند با توجه به حجم عملیات ساختمانی و بر اساس گروه بندي چهارگانه
.قانون نظام مهندسی ساختمان (الف ،ب ،ج ،د) نسبت به تعیین مهلت پروانه ساختمان اقدام نماید
بند ( :)2مالکینی که در مهلت مقرر در پروانه ساختمانی (دو بار) نسبت به تمدید آن اقدام مینمایند
.مشمول پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی نمیشوند
بند ( :)5مؤدیانی که پس از پایان مهلت مقرر در پروانه ساختمانی براي تمدید پروانه مراجعه مینمایند،
در صورت عدم شروع عملیات ساختمانی ظرف مدت مقرر در پروانه از تاریخ صدور یا تمدید پروانه،
.مکلف به پرداخت مابه التفاوت عوارض زیربنا میباشند
)بند ( :)4منظور از شروع عملیات ساختمانی اعالم توسط مهندس ناظر میباشد( .فرخی
بند ( :)3مالکینی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه (بار اول) از احداث بنا صرف نظر نمایند و
درخواست ابطال پروانه را داشته باشند شهرداري میبایست نسبت به استرداد عوارض صدور پروانه پس
از کسر هزینههاي کارشناسی اقدام نماید
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کدفرم510
موضوع  :تسهیالت پرداخت نقدی عوارض محاسبه شده
به جهت رعایت حال شهروندان و کمک به درآمدزایی شهرداري
مودیانی که مایل باشند عوارض محاسبه شده طبق تعرفه عوارض
شرح محاسبات عوارض محلی

محلی را به صورت نقدي پرداخت نمایند معادل  96درصد تعرفه
اعمال خواهد شد.

کدفرم515
موضوع  :عوارض کارشناسی و بازدید

شرح محاسبات عوارض محلی

براي هر بازدید شهرداري مبلغ یکصدهزار ریال
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