
 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
1 

 

            عوارض صدور شناسنامه ساختمانی خانه های مسکونی تک واحدی

 عوارض محلی 1تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

مترزیربنا به 566از مترزیربنا066تا مترزیربنا066تا  مترزیربنا066تا  مترزیربنا156تا  مترزیربنا166تا  متر زیربنا06تا 

 باال

مورد 

 60عمل 

پیشنهادی 

69 

مورد 

 60عمل 

پیشنهادی 

69 

مورد 

 60عمل 

پیشنهادی 

69 

مورد 

عمل 

60 

پیشنهادی 

69 

مورد 

 60عمل 

 پیشنهادی

69 

مورد 

 60عمل 

پیشنهادی 

69 

مورد 

 60عمل 

پیشنهاد

 69ی 

جاده اصفهان از کانال سیمانی تا 

 خیابان اصغرآبادهرمترمربع

0777 0077 00777 00077 00777 00077 06777 00677 00777 06077 00777 07077 00777 00077 

 01خیابان ولیعصر تا کوی شماره 

 هرمترمربع

0007 0000 6677 0067 0077 0007 0077 0607 00077 00007 00077 06007 0007 07007 

 تا کوچه 01خیابان ولیعصر از کوچه 

 مترمربع هر 01

0600 0000 0077 0007 0007 0000 0066 0067 0777 0077 07077 00007 10666 00077 

تا  01خیابان ولیعصر از کوچه 

 هرمترمربع 51کوچه 

0066 0607 0066 0607 0586 0000 0066 0067 5086 0000 0066 07607 10666 00077 

خیابان کوشک از جاده اصفهان تا 

 هرمترمربعخیابان لوله گاز 

0066 0607 0066 0607 0586 0000 0066 0067 5086 0000 0066 07607 10666 00077 

متر عرض 8کوچه های کمتر از 

 هرمترمربع

0066 0607 0066 0607 0586 0000 0066 0067 5086 0000 0066 07607 10666 00077 

مترعرض و باالتر هر 8کوچه های 

 مترمربع

0066 0607 0066 0607 0586 0000 0066 0067 5086 0000 0066 07607 10666 00077 

خیابان گاز حدفاصل اصغرآباد و 

 اراضی کهریزسنگ هرمترمربع

0066 0607 0066 0607 0586 0000 0066 0067 5086 0000 0066 07607 10666 00077 
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 عوارض صدور شناسنامه ساختمانی خانه های مسکونی تک واحدی

 عوارض محلی 0تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

مترزیربنا به 566از مترزیربنا066تا مترزیربنا066تا  مترزیربنا066تا  مترزیربنا156تا  مترزیربنا166تا  متر زیربنا06تا 

 باال

مورد 

 60عمل 

پیشنهادی 

69 

مورد 

 60عمل 

پیشنهادی 

69 

مورد 

 60عمل 

پیشنهادی 

69 

مورد 

عمل 

60 

پیشنهادی 

69 

مورد 

 60عمل 

پیشنهاد

 69ی 

مورد 

 60عمل 

پیشنهاد

 69ی 

مورد 

عمل 

60 

پیشنهادی 

69 

خیابان امام از خیابان ولیعصر تا 

 هرمترمربع00کوچه 

0777 0077 00777 00077 00777 00077 06777 00677 00777 06077 00777 07077 00777 00077 

تا بلوار  00کوچه خیابان امام از 

 هرمترمربعامام حسن )ع(

0677 6067 0677 07067 00077 00007 00077 00707 00077 00007 00077 00607 00077 00007 

خیابان ولیعصر از خیابان امام تا 

 هرمترمربع06کوچه 

0007 0000 6677 0067 0077 0007 0077 0607 00077 00007 00077 06007 0007 07007 

تا کوچه  06خیابان ولیعصر از کوچه 

 هرمترمربع06

0600 0000 0077 0007 0007 0000 0066 0067 0777 0077 07077 00007 10666 00077 

تا کوچه  06خیابان ولیعصر از کوچه 

 هرمترمربع06

0066 0607 0066 0607 0586 0000 0066 0067 5086 0000 0066 07607 10666 00077 

خیابان کاشی از خیابان امام تا خط 

 لوله گازهرمترمربع

0066 0607 0066 0607 0586 0000 0066 0067 5086 0000 0066 07607 10666 00077 

 00077 10666 07607 0066 0000 5086 0067 0066 0000 0586 0607 0066 0607 0066 خیابان گاز هرمترمربع

متر عرض و پایین تر  8کوچه های 

 هر مترمربع

0066 0607 0066 0607 0586 0000 0066 0067 5086 0000 0066 07607 10666 00077 

متر عرض  8کوچه های باالتر از 

 هرمترمربع

0066 0607 0066 0607 0586 0000 0066 0067 5086 0000 0066 07607 10666 00077 
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 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
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 عوارض صدور شناسنامه ساختمانی خانه های مسکونی تک واحدی

 عوارض محلی 06تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 مترزیربنا به باال566از مترزیربنا066تا مترزیربنا066تا  مترزیربنا066تا  مترزیربنا156تا  مترزیربنا166تا  متر زیربنا06 تا

مورد 

عمل 

60 

 پیشنهادی

69 

مورد 

 60عمل 

 پیشنهادی

69 

مورد 

عمل 

60 

 پیشنهادی

69 

مورد 

عمل 

60 

پیشنهاد

 69 ی

مورد 

عمل 

60 

پیشنهاد

 69 ی

مورد 

عمل 

60 

پیشنهاد

 69 ی

مورد 

عمل 

60 

 پیشنهادی

69 

خیابان امام از کانال سیمانی 

کوشک تا منبع آب جدید 

 هرمترمربع

0077 0007 00077 00007 00077 06007 00677 00067 06077 00707 07077 00007 00077 00007 

خیابان امام از منبع اب تا جاده 

 قهدریجان هر مترمربع

0077 0007 00077 00007 00077 06007 00677 00067 06077 00707 00007 00007 00077 00007 

 00077 10666 07607 16006 0000 5086 0067 0066 0000 0586 0607 0066 0607 0066 خیابان قهدریجان هر مترمربع

مترعرض و باالتر  0کوچه های تا 

 هر مترمربع

0066 0607 0066 0607 0586 0000 0066 0067 5086 0000 16006 07607 10666 00077 

مترعرض هر  8تا  0کوچه های بین  

 مترمربع

0066 0607 0066 0607 0586 0000 0066 0067 5086 0000 16006 07607 10666 00077 

مترعرض باالتر هر  8کوچه های از 

 مترمربع

0066 0607 0066 0607 0586 0000 0066 0067 5086 0000 16006 07607 10666 00077 
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متر بر  01تا  11متر اول بر اساس قیمت منطقه بندی جبهه اول از  11عوارض پذیره مجتمع های تجاری مانند پاساژ تا  -1تبصره 

درصد قیمت منطقه بندی جبهه اول در  01متر مربع به بعد بر اساس  01درصد قیمت منطقه بندی جبهه اول  از  01اساس 

 .ندی جبهه بعدی کمتر نباشدصورتی که از قیمت منطقه ب

 

 عوارض پذیره های  صنعتی در کل براساس قیمت منطقه بندی جبهه اصلی محاسبه خواهدشد. -0تبصره

 

قانون شهرداری ها به منظور استفاده کسب  55واحد تجاری :عبارت است از ساختمانهایی که برابر تبصره ذیل ماده  -3تبصره 

ا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت و پیشه و تجارت احداث گردیده و ی

 فعالیت داشته باشد.

 

واحد صنعتی : عبارت است از ساختمانهایی که به منظور استفاده صنعتی و یا ایجاد کارگاههای صنعتی و اداری  -4تبصره 

 اداره صنایع و... داشته باشد.–شاورزی موافقت اصولی  از مراجع ذیربط مانند وزارت  جهاد و ک
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  بالکن در گذر)معابر عمومی (عوارض صدور 

 عوارض محلی عوارض محلی 1تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 بالکن با فضای روباز بالکن با فضای رو بسته

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل 

کانال سیمانی تا  جاده اصفهان از

 خیابان اصغرآبادهرمترمربع

 متراژ بالکن ×336.666 متراژ بالکن ×366.666 متراژ بالکن ×015.666 متراژ بالکن ×356.666

 01خیابان ولیعصر تا کوی شماره 

 هرمترمربع

 متراژ بالکن ×151.866 متراژ بالکن ×108.666 متراژ بالکن ×336.666 متراژ بالکن ×366.666

تا کوچه  01خیابان ولیعصر از کوچه 

 مترمربع هر 01

 متراژ بالکن ×103.086 متراژ بالکن ×110.866 متراژ بالکن ×180.086 متراژ بالکن ×100.866

تا  01خیابان ولیعصر از کوچه 

 هرمترمربع 51کوچه 

 متراژ بالکن ×110.066 متراژ بالکن ×160.666 متراژ بالکن ×186.066 متراژ بالکن ×130.666

خیابان کوشک از جاده اصفهان تا 

 خیابان لوله گاز هرمترمربع

 متراژ بالکن ×110.066 متراژ بالکن ×160.666 متراژ بالکن ×186.066 متراژ بالکن ×130.666

متر عرض 8کوچه های کمتر از 

 هرمترمربع

 متراژ بالکن ×110.066 متراژ بالکن ×160.666 متراژ بالکن ×186.066 متراژ بالکن ×130.666

مترعرض و باالتر هر 8کوچه های 

 مترمربع

 متراژ بالکن ×110.066 متراژ بالکن ×160.666 متراژ بالکن ×186.066 متراژ بالکن ×130.666

خیابان گاز حدفاصل اصغرآباد و 

 اراضی کهریزسنگ هرمترمربع

 متراژ بالکن ×110.066 متراژ بالکن ×160.666 متراژ بالکن ×186.066 متراژ بالکن ×130.666

اراضی مزروعی و باغات غرب 

 هر مترمربع کانال آب

 متراژ بالکن ×110.066 متراژ بالکن ×160.666 متراژ بالکن ×186.066 متراژ بالکن ×130.666

 

 160کد فرم 
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  بالکن در گذر)معابر عمومی (صدور عوارض 

 محلیعوارض  0تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 بالکن با فضای رو بسته بالکن با فضای رو بسته

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل 

خیابان امام از خیابان ولیعصر تا 

 هرمترمربع00کوچه 

 متراژ بالکن ×336.666 متراژ بالکن ×366.666 متراژ بالکن ×015.666 متراژ بالکن ×356.666

تا بلوار  00خیابان امام از کوچه 

 امام حسن )ع(هرمترمربع

 متراژ بالکن ×000.666 متراژ بالکن ×006.666 متراژ بالکن ×330.066 متراژ بالکن ×360.666

خیابان ولیعصر از خیابان امام تا 

 هرمترمربع06کوچه 

 متراژ بالکن ×151.866 متراژ بالکن ×108.666 متراژ بالکن ×336.666 متراژ بالکن ×366.666

تا کوچه  06خیابان ولیعصر از کوچه 

 هرمترمربع06

 متراژ بالکن ×103.086 متراژ بالکن ×110.866 متراژ بالکن ×180.086 متراژ بالکن ×100.866

تا کوچه  06خیابان ولیعصر از کوچه 

 هرمترمربع06

 متراژ بالکن ×110.066 متراژ بالکن ×160.666 متراژ بالکن ×186066 متراژ بالکن ×130.666

خیابان کاشی از خیابان امام تا خط 

 لوله گازهرمترمربع

 متراژ بالکن ×110.066 متراژ بالکن ×160.666 متراژ بالکن ×186066 متراژ بالکن ×130.666

 متراژ بالکن ×110.066 متراژ بالکن ×160.666 متراژ بالکن ×186066 متراژ بالکن ×130.666 خیابان گاز هرمترمربع

متر عرض و پایین تر  8کوچه های 

 هر مترمربع

 متراژ بالکن ×110.066 متراژ بالکن ×160.666 متراژ بالکن ×186066 متراژ بالکن ×130.666

متر عرض  8کوچه های باالتر از 

 هرمترمربع

 متراژ بالکن ×110.066 متراژ بالکن ×160.666 متراژ بالکن ×186066 متراژ بالکن ×130.666

مزروعی و باغات غرب اراضی 

 کانال آب هر مترمربع

 متراژ بالکن ×110.066 متراژ بالکن ×160.666 متراژ بالکن ×186066 متراژ بالکن ×130.666

 

 160کد فرم 
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  بالکن در گذر)معابر عمومی (عوارض صدور 

 عوارض محلی 06تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 رو بسته بالکن با فضای بالکن با فضای رو بسته

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل 

خیابان امام از کانال سیمانی 

کوشک تا منبع آب جدید 

 هرمترمربع

 متراژ بالکن ×303.666 متراژ بالکن ×336.666 متراژ بالکن ×080.566 متراژ بالکن ×015.666

خیابان امام از منبع اب تا جاده 

 قهدریجان هر مترمربع

 متراژ بالکن ×303.666 متراژ بالکن ×336.666 متراژ بالکن ×080.566 متراژ بالکن ×015.666

 متراژ بالکن ×110.066 متراژ بالکن ×160.666 متراژ بالکن ×186.066 متراژ بالکن ×130.666 خیابان قهدریجان هر مترمربع

مترعرض و باالتر  0کوچه های تا 

 هر مترمربع

 متراژ بالکن ×110.066 متراژ بالکن ×160.666 متراژ بالکن ×186.066 متراژ بالکن ×130.666

مترعرض هر  8تا  0کوچه های بین  

 مترمربع

 متراژ بالکن ×110.066 متراژ بالکن ×160.666 متراژ بالکن ×186.066 متراژ بالکن ×130.666

مترعرض باالتر هر  8کوچه های از 

 مترمربع

 متراژ بالکن ×110.066 متراژ بالکن ×160.666 متراژ بالکن ×186.066 متراژ بالکن ×130.666

اراضی مزروعی و باغات غرب 

 کانال آب هر مترمربع

 متراژ بالکن ×110.066 متراژ بالکن ×160.666 متراژ بالکن ×186.066 متراژ بالکن ×130.666

 

  

 160کد فرم 
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 عرصه اراضی مسکونی % طول06مجوز مازاد برعوارض صدور 

 عوارض محلی 1تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 تراکم مازاد

 69 پیشنهادی 60مورد عمل 

  تراکممتراژ ×800.666  تراکم متراژ×806.666 جاده اصفهان از کانال سیمانی تا خیابان اصغرآبادهرمترمربع

  تراکممتراژ ×300.066  تراکم متراژ×000.666 هرمترمربع 01خیابان ولیعصر تا کوی شماره 

  تراکممتراژ ×000.0866  تراکم متراژ×060.866 مترمربع هر 01تا کوچه  01خیابان ولیعصر از کوچه 

  تراکممتراژ ×103.386  تراکم متراژ×105.866 هرمترمربع 51تا کوچه  01خیابان ولیعصر از کوچه 

  تراکممتراژ ×103.386  تراکم متراژ×105.866 هرمترمربعخیابان کوشک از جاده اصفهان تا خیابان لوله گاز 

 متراژ تراکم ×00.066 متراژ تراکم ×00.666 متر عرض هرمترمربع8کوچه های کمتر از 

 متراژ تراکم ×00.066 متراژ تراکم ×00.666 مترعرض و باالتر هر مترمربع8کوچه های 

 متراژ تراکم ×00.066 متراژ تراکم ×00.666 هرمترمربعخیابان گاز حدفاصل اصغرآباد و اراضی کهریزسنگ 

 

                             

  

 160کد فرم 
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 % طول عرصه اراضی مسکونی06مجوز مازاد برعوارض صدور 

 عوارض محلی 0تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 بالکن با فضای رو بسته

 69 پیشنهادی 60مورد عمل 

  تراکممتراژ ×800.666  تراکم متراژ×806.666 هرمترمربع00خیابان ولیعصر تا کوچه خیابان امام از 

  تراکممتراژ ×008.066  تراکم متراژ×030.666 تا بلوار امام حسن )ع(هرمترمربع 00خیابان امام از کوچه 

  تراکممتراژ ×300.066  تراکم متراژ×000.666 هرمترمربع06خیابان ولیعصر از خیابان امام تا کوچه 

  تراکممتراژ ×000.086  تراکم متراژ×060.866 هرمترمربع06تا کوچه  06خیابان ولیعصر از کوچه 

  تراکممتراژ ×103.386  تراکم متراژ×105.866 هرمترمربع06تا کوچه  06خیابان ولیعصر از کوچه 

  تراکممتراژ ×115.566  تراکم متراژ×165.666 خیابان کاشی از خیابان امام تا خط لوله گازهرمترمربع

 متراژ تراکم ×00.066 متراژ تراکم ×00.666 خیابان گاز هرمترمربع

 متراژ تراکم ×00.066 متراژ تراکم ×00.666 متر عرض و پایین تر هر مترمربع 8کوچه های 

 متراژ تراکم ×00.066 متراژ تراکم ×00.666 متر عرض هرمترمربع 8کوچه های باالتر از 

 

  

 160کد فرم 
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 % طول عرصه اراضی مسکونی06مجوز مازاد برعوارض صدور 

 عوارض محلی 06تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 بالکن با فضای رو بسته

 69 پیشنهادی 60مورد عمل 

  تراکممتراژ ×083.066  تراکم متراژ×800.666 خیابان امام از کانال سیمانی کوشک تا منبع آب جدید هرمترمربع

  تراکممتراژ ×083.066  تراکم متراژ×800.666 خیابان امام از منبع اب تا جاده قهدریجان هر مترمربع

  تراکممتراژ ×103.386  تراکم متراژ×105.866 خیابان قهدریجان هر مترمربع

 متراژ تراکم ×00.066 متراژ تراکم ×00.666 مترعرض و باالتر هر مترمربع 0کوچه های تا 

 متراژ تراکم ×00.066 متراژ تراکم ×00.666 مترعرض هر مترمربع 8تا  0کوچه های بین  

 متراژ تراکم ×00.066 متراژ تراکم ×00.666 مترعرض باالتر هر مترمربع 8کوچه های از 

 

 .بینی شده استبرای جلوگیری از انگیزه ایجاد بناهای مازاد بر شصت درصد طول عرصه پیش  -1تبصره                   

 .خواهدنمود وصول قابل  تعرفه این مجاورین رضایت و ساختمان ابقاء بر مبنی صد ماده  رأی صدور صورت در -0تبصره                   

  

 160کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
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 ماشین رو -مجوز درب نفر روعوارض صدور 

 عوارض محلی عوارض محلی 1تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 درب ماشین رو درب نفر رو

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل 

جاده اصفهان از کانال سیمانی تا 

 خیابان اصغرآبادهرمترمربع

 عرض گذر × 1.080.666 عرض گذر× 1.306.666 عرض گذر× 1.680.666 عرض گذر × 006.666

 01خیابان ولیعصر تا کوی شماره 

 هرمترمربع

 عرض گذر ×005.066 عرض گذر× 000.666 عرض گذر× 856.566 عرض گذر × 805.666

تا کوچه  01خیابان ولیعصر از کوچه 

 مترمربع هر 01

 عرض گذر × 800.866 عرض گذر× 008.666 عرض گذر× 300.666 عرض گذر × 306.666

تا  01خیابان ولیعصر از کوچه 

 هرمترمربع 51کوچه 

 عرض گذر × 300.366 عرض گذر× 303.666 عرض گذر× 336.666 عرض گذر × 366.666

خیابان کوشک از جاده اصفهان تا 

 خیابان لوله گاز هرمترمربع

 عرض گذر × 300.366 عرض گذر× 303.666 عرض گذر× 336.666 عرض گذر × 366.666

متر عرض 8کوچه های کمتر از 

 هرمترمربع

 عرض گذر × 165.066 عرض گذر× 00.666 عرض گذر× 336.666 عرض گذر × 366.666

مترعرض و باالتر هر 8کوچه های 

 مترمربع

 عرض گذر × 108.066 عرض گذر× 130.666 عرض گذر× 336.666 عرض گذر × 366.666

خیابان گاز حدفاصل اصغرآباد و 

 اراضی کهریزسنگ هرمترمربع

 

 عرض گذر × 165.066 عرض گذر× 00.666 عرض گذر× 336.666 عرض گذر × 366.666

اراضی مزروعی و باغات غرب 

 کانال آب هر مترمربع

 عرض گذر ×00.356 عرض گذر× 58.566 عرض گذر× 336.666 عرض گذر × 366.666

 

 160کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
10 

 

 ماشین رو -مجوز درب نفر روعوارض صدور 

 عوارض محلی 0تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 درب ماشین رو درب نفر رو

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل 

خیابان امام از خیابان ولیعصر تا 

 هرمترمربع00کوچه 

 عرض گذر × 1.080.666 عرض گذر× 1.306.666 عرض گذر× 1.680.666 عرض گذر × 006.666

تا بلوار  00خیابان امام از کوچه 

 امام حسن )ع(هرمترمربع

 عرض گذر ×1.101.066 عرض گذر× 1.680.666 عرض گذر× 500.566 عرض گذر × 005.666

خیابان ولیعصر از خیابان امام تا 

 هرمترمربع06کوچه 

 عرض گذر × 005.066 عرض گذر× 000.666 عرض گذر× 856.566 عرض گذر × 805.666

تا کوچه  06خیابان ولیعصر از کوچه 

 هرمترمربع06

 عرض گذر × 800.866 عرض گذر×008.666 عرض گذر× 300.666 عرض گذر × 306.666

تا کوچه  06خیابان ولیعصر از کوچه 

 هرمترمربع06

 عرض گذر × 300.366 عرض گذر× 303.666 عرض گذر× 336.666 عرض گذر × 366.666

خیابان کاشی از خیابان امام تا خط 

 لوله گازهرمترمربع

 عرض گذر × 006.066 عرض گذر× 000.666 عرض گذر× 336.666 عرض گذر × 366.666

 عرض گذر × 165.066 عرض گذر× 00.666 عرض گذر× 336.666 عرض گذر × 366.666 گاز هرمترمربعخیابان 

متر عرض و پایین تر  8کوچه های 

 هر مترمربع

 عرض گذر × 165.066 عرض گذر× 00.666 عرض گذر× 336.666 عرض گذر × 366.666

متر عرض  8کوچه های باالتر از 

 هرمترمربع

 عرض گذر × 136.056 عرض گذر× 115.566 عرض گذر× 336.666 عرض گذر × 366.666

اراضی مزروعی و باغات غرب 

 کانال آب هر مترمربع

 عرض گذر × 50.106 عرض گذر× 00.066 عرض گذر× 336.666 عرض گذر × 366.666

 

 160کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
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 ماشین رو -مجوز درب نفر روعوارض صدور 

 محلیعوارض  06تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 درب ماشین رو درب نفر رو

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل 

خیابان امام از کانال سیمانی 

کوشک تا منبع آب جدید 

 هرمترمربع

 عرض گذر ×1.800.066 عرض گذر× 1.080.666 عرض گذر×1.101.066 عرض گذر × 1.680.666

خیابان امام از منبع اب تا جاده 

 قهدریجان هر مترمربع

 عرض گذر × 1.800.066 عرض گذر× 1.080.666 عرض گذر×1.101.066 عرض گذر × 1.680.666

 عرض گذر ×300.366 عرض گذر×303.666 عرض گذر× 336.666 عرض گذر × 366.666 خیابان قهدریجان هر مترمربع

مترعرض و باالتر  0کوچه های تا 

 هر مترمربع

 عرض گذر ×00.506 عرض گذر×00.066 عرض گذر× 336.666 عرض گذر × 366.666

مترعرض هر  8تا  0کوچه های بین  

 مترمربع

 عرض گذر ×161.006 عرض گذر× 00.066 عرض گذر× 336.666 عرض گذر × 366.666

مترعرض باالتر هر  8کوچه های از 

 مترمربع

 عرض گذر × 136.056 عرض گذر× 115.566 عرض گذر× 336.666 عرض گذر × 366.666

اراضی مزروعی و باغات غرب 

 کانال آب هر مترمربع

 عرض گذر × 00.506 عرض گذر× 00.066 عرض گذر× 336.666 عرض گذر × 366.666

 متری میباشد. 11حداکثر عرض کوچه  جهت درب نفر رو -1تبصره

برابر باالترین قیمت منطقه بندی شهر بیشتر و کمتر  15و حداقل آن ازبرابر باالترین قیمت منطقه بندی شهر  05حداکثر عوارض درب ماشین رو از  -0تبصره 

 نباشد.

 :ساختمانهایی که درب  به حیاط بوده و یا در پروانه ساخت آنها پارکینگ قید شده  از پرداخت این عواررض معاف می باشند .-3تبصره 

 فوق می گردند. ساختمانهایی بیش از دو درب)نفر رو یا ماشین رو( شامل عوارض-4تبصره 

 160کد فرم 
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10 

 

 کارگاهی و ویالئی -صنعتی -بالکن داخلی جهت واحدهای تجاری مجوز عوارض صدور

 عوارض محلی عوارض محلی عوارض محلی عوارض محلی 1تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 انباری ویالئی صنعتی تجاری

مورد عمل 

60 

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60عمل مورد  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی

جاده اصفهان از کانال سیمانی تا 

 خیابان اصغرآبادهرمترمربع

306.666 060.666 106.666 150.666 - - 56.666 55.666 

 01خیابان ولیعصر تا کوی شماره 

 هرمترمربع

063.866 003.586 03.866 160.586 - - 00.666 05.066 

تا کوچه  01از کوچه خیابان ولیعصر 

 مترمربع هر 01

135.086 180.008 03.086 06.108 - - 36.666 33.666 

تا  01خیابان ولیعصر از کوچه 

 هرمترمربع 51کوچه 

160.666 110.066 00.086 81.008 - - 00.666 00.066 

خیابان کوشک از جاده اصفهان تا 

 خیابان لوله گاز هرمترمربع

160.666 110.066 10.666 06.066 - - 00.666 00.066 

متر عرض 8کوچه های کمتر از 

 هرمترمربع

160.666 110.066 10.666 06.066 - - 0066 16.806 

مترعرض و باالتر هر 8کوچه های 

 مترمربع

160.666 110.066 10.666 06.066 - - 0066 16.806 

خیابان گاز حدفاصل اصغرآباد و 

 اراضی کهریزسنگ هرمترمربع

160.666 110.066 10.666 06.066 - - 0066 16.806 

اراضی مزروعی و باغات غرب 

 کانال آب هر مترمربع

- - - -  06.666 00.666 - - 

 

 165کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
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 کارگاهی و ویالئی -صنعتی -بالکن داخلی جهت واحدهای تجاری مجوزعوارض صدور 

 محلی عوارض عوارض محلی عوارض محلی 0تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 انباری ویالئی صنعتی تجاری

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل 

خیابان امام از خیابان ولیعصر تا 

 هرمترمربع00کوچه 

306.666 060.666 106.666 150.666 - - 56.666 55.666 

تا بلوار  00خیابان امام از کوچه 

 امام حسن )ع(هرمترمربع

000.666 308.066 130.666 100.066 - - 00.666 06.066 

خیابان ولیعصر از خیابان امام تا 

 هرمترمربع06کوچه 

063.866 003.586 03.866 160.586 - - 00.666 05.066 

تا کوچه  06خیابان ولیعصر از کوچه 

 هرمترمربع06

135.086 180.008 03086 06.108 - - 36.666 33.666 

تا کوچه  06خیابان ولیعصر از کوچه 

 هرمترمربع06

160.666 110.066 00086 81.008 - - 00.666 00.066 

خیابان کاشی از خیابان امام تا خط 

 لوله گازهرمترمربع

00.666 51066 30.666 30.066 - - 10.666 10.066 

 16.806 0.066 - - 06.066 10.666 110.066 160.666 خیابان گاز هرمترمربع

متر عرض و پایین تر  8کوچه های 

 هر مترمربع

160.666 110.066 10.666 06.066 - - 0.066 16.806 

متر عرض  8کوچه های باالتر از 

 هرمترمربع

160.666 110.066 10.666 06.066 - - 0.066 16.806 

اراضی مزروعی و باغات غرب کانال 

 آب هر مترمربع

- - - - 06.666 00.666 - - 

 

 165کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
10 

 

 کارگاهی و ویالئی -صنعتی -بالکن داخلی جهت واحدهای تجاری مجوزعوارض صدور 

 عوارض محلی عوارض محلی عوارض محلی 06تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 انباری ویالئی صنعتی تجاری

مورد عمل 

60 

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی

خیابان امام از کانال سیمانی 

کوشک تا منبع آب جدید 

 هرمترمربع

060.666 000.066 150.666 068.066 - - 55.666 00.566 

خیابان امام از منبع اب تا جاده 

 قهدریجان هر مترمربع

060.666 000.066 150.666 068.066 - - 55.666 00.566 

 00.066 00.666 - - 81.008 00086 110.066 160.666 خیابان قهدریجان هر مترمربع

مترعرض و باالتر  0کوچه های تا 

 هر مترمربع

160.666 110.066 10.666 06.066 - - 0.066 16.806 

مترعرض هر  8تا  0کوچه های بین  

 مترمربع

160.666 110.066 10.666 06.066 - - 0.066 16.806 

مترعرض باالتر هر  8های از کوچه 

 مترمربع

160.666 110.066 10.666 06.066 - - 0.066 16.806 

اراضی مزروعی و باغات غرب 

 کانال آب هر مترمربع

- - - - 06.666 00.666 - - 

 

  

 165کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
10 

 

 پروانه ساختمانیمجوز مازاد بردوطبقه و پیلوت و اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح و مغایر  عوارض صدور

 عوارض محلی عوارض محلی عوارض محلی عوارض محلی 1تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 سایر کاربریها برای هرمترمربع زیربنا برای هرمترمربع زیربناصنعتی -اداری تجاری برای هرمترمربع زیربنا مسکونی برای هرمترمربع زیربنا

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل 

جاده اصفهان از کانال سیمانی تا 

 خیابان اصغرآبادهرمترمربع

006.666 510.666 066.666 006.666 166.666 116.666 166.666 116.666 

 01خیابان ولیعصر تا کوی شماره 

 هرمترمربع

060.666 000.066 358.666 003.866 06.666 00.666 06.666 00.666 

تا کوچه  01خیابان ولیعصر از کوچه 

 مترمربع هر 01

000.866 368.086 000.866 055.086 06.666 00.666 06.666 00.666 

تا  01خیابان ولیعصر از کوچه 

 هرمترمربع 51کوچه 

063.866 003.586 100.866 011.086 06.666 00.666 06.666 00.666 

از جاده اصفهان تا خیابان کوشک 

 خیابان لوله گاز هرمترمربع

063.866 003586 100.866 011.086 06.666 00.666 06.666 00.666 

متر عرض 8کوچه های کمتر از 

 هرمترمربع

06.666 00.666 06.666 00.666 06.666 00.666 06.666 00.666 

مترعرض و باالتر هر 8کوچه های 

 مترمربع

00.666 51.066 06.666 00.666 06.666 00.666 06.666 00.666 

خیابان گاز حدفاصل اصغرآباد و 

 اراضی کهریزسنگ هرمترمربع

06.666 00.666 06.666 00.666 06.666 00.666 06.666 00.666 

اراضی مزروعی و باغات غرب 

 کانال آب هر مترمربع

06.666 00.666 06.666 00.666 06.666 00.666 06.666 00.666 

 

 160کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
15 

 

 مجوز مازاد بردوطبقه و پیلوت و اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح و مغایر پروانه ساختمانیعوارض صدور 

 عوارض محلی عوارض محلی عوارض محلی 0تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 سایر کاربریها برای هرمترمربع زیربنا هرمترمربع زیربنابرای صنعتی -اداری تجاری برای هرمترمربع زیربنا مسکونی برای هرمترمربع زیربنا

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل 

خیابان امام از خیابان ولیعصر تا 

 هرمترمربع00کوچه 

006.666 510.666 066.666 006.666 166.666 116.666 166.666 116.666 

تا بلوار  00خیابان امام از کوچه 

 امام حسن )ع(هرمترمربع

800.666 081.066 806.666 010.666 56.666 55.666 56.666 55.666 

خیابان ولیعصر از خیابان امام تا 

 هرمترمربع06کوچه 

060.666 000.066 358.666 003.866 06.666 660777 06.666 660777 

تا کوچه  06 خیابان ولیعصر از کوچه

 هرمترمربع06

000.866 368.086 000.866 055.086 06.666 660777 06.666 660777 

تا کوچه  06خیابان ولیعصر از کوچه 

 هرمترمربع06

063.866 003586 100.866 011.086 06.666 660777 06.666 660777 

خیابان کاشی از خیابان امام تا خط 

 لوله گازهرمترمربع

105.666 100.566 106.666 180.666 06.666 660777 06.666 660777 

 00.666 06.666 00.666 06.666 00.666 06.666 00.666 06.666 خیابان گاز هرمترمربع

متر عرض و پایین تر  8کوچه های 

 هر مترمربع

06.666 00.666 06.666 00.666 06.666 00.666 06.666 00.666 

متر عرض  8کوچه های باالتر از 

 هرمترمربع

00.066 03006 03.666 00.366 06.666 00.666 06.666 00.666 

اراضی مزروعی و باغات غرب 

 کانال آب هر مترمربع

06.666 00.666 06.666 00.666 06.666 00.666 06.666 00.666 

 

 160کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
10 

 

 پروانه ساختمانیمجوز مازاد بردوطبقه و پیلوت و اضافه ارتفاع مغایر با ضوابط طرح و مغایر  مجوزعوارض صدور 

 عوارض محلی عوارض محلی عوارض محلی 06تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 سایر کاربریها برای هرمترمربع زیربنا برای هرمترمربع زیربناصنعتی -اداری تجاری برای هرمترمربع زیربنا مسکونی برای هرمترمربع زیربنا

مورد عمل 

60 

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60 مورد عمل 69 پیشنهادی

خیابان امام از کانال سیمانی 

کوشک تا منبع آب جدید 

 هرمترمربع

510.666 508.066 006.666 500.666 116.666 101.666 116.666 101.666 

خیابان امام از منبع اب تا جاده 

 قهدریجان هر مترمربع

510.666 508.066 006.666 500.666 116.666 101.666 116.666 101.666 

 00.666 06.666 00.666 06.666 011.086 100.866 003.586 063.866 خیابان قهدریجان هر مترمربع

مترعرض و باالتر  0کوچه های تا 

 هر مترمربع

060.666 000.066 358.666 003.866 06.666 00.666 06.666 00.666 

مترعرض هر  8تا  0کوچه های بین  

 مترمربع

06.666 00.666 06.666 00.666 06.666 00.666 06.666 00.666 

مترعرض باالتر هر  8کوچه های از 

 مترمربع

00.066 03.006 03.666 00.366 06.666 00.666 06.666 00.666 

اراضی مزروعی و باغات غرب 

 کانال آب هر مترمربع

06.666 00.666 03.666 00.366 06.666 00.666 06.666 00.666 

 وصول عوارض موضوع این تعرفه در موارد مغایر با مفاد پروانه ساتمانی صرفاً در صورت ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده صد مجاز است. -1بند

 منظور از سطح بنا سطح طبقه ای است که در اضافه ارتفاع واقع گردیده است. -0بند
  

 160کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
06 

 

 تعمیرات ساختمان عوارض صدور

 عوارض محلی عوارض محلی عوارض محلی عوارض محلی 1تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 سایر کاربریها برای هر مترمربع کارگاهی برای هر مترمربع تجاری برای هر مترمربع مسکونی برای هر مترمربع

مورد عمل 

60 

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی

جاده اصفهان از کانال سیمانی تا 

 خیابان اصغرآبادهرمترمربع

0.066 0.506 00.666 00.066 00.666 05.066 - 05.066 

 01خیابان ولیعصر تا کوی شماره 

 هرمترمربع

0.006 0.000 30.366 30.036 00.066 00.006 - 00.006 

تا کوچه  01خیابان ولیعصر از کوچه 

 مترمربع هر 01

1.086 1.5188 00.086 00.008 10.866 15.186 - 15.186 

تا  01خیابان ولیعصر از کوچه 

 هرمترمربع 51کوچه 

1.016 1.331 15.186 10.008 10.166 13.316 - 13.316 

خیابان کوشک از جاده اصفهان تا 

 خیابان لوله گاز هرمترمربع

1.016 1.31 15.186 10.008 10.166 13.316 - 13.316 

متر عرض 8کوچه های کمتر از 

 هرمترمربع

336 303 0.086 8.008 3.366 3.036 - 3.036 

مترعرض و باالتر هر 8کوچه های 

 مترمربع

006 050 0.066 0.006 0.066 0.506 - 0.506 

خیابان گاز حدفاصل اصغرآباد و 

 اراضی کهریزسنگ هرمترمربع

336 303 0.086 8.008 3.366 3.036 - 3.036 

اراضی مزروعی و باغات غرب 

 کانال آب هر مترمربع

050 310 0.006 0.010 0.506 3.100 - 3.100 

 

 169کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
01 

 

 تعمیرات ساختمانعوارض صدور 

 عوارض محلی عوارض محلی عوارض محلی 0تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 سایر کاربریها برای هر مترمربع کارگاهی برای هر مترمربع مترمربعتجاری برای هر  مسکونی برای هر مترمربع

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل 

خیابان امام از خیابان ولیعصر تا 

 هرمترمربع00کوچه 

0.066 0.506 00.666 00.066 00.666 05.066 - 05.066 

تا بلوار  00خیابان امام از کوچه 

 امام حسن )ع(هرمترمربع

3.806 3.500 80.566 85.656 38.066 35.006 - 35.006 

خیابان ولیعصر از خیابان امام تا 

 هرمترمربع06کوچه 

0.006 0.000 30.366 30.036 00.066 00.006 - 00.006 

تا کوچه  06خیابان ولیعصر از کوچه 

 هرمترمربع06

1.086 1.518 00.086 00.008 10.866 15.186 - 15.186 

تا کوچه  06خیابان ولیعصر از کوچه 

 هرمترمربع06

1.016 1.331 15.186 10.008 10.166 13.316 - 13.316 

خیابان کاشی از خیابان امام تا خط 

 لوله گازهرمترمربع

556 005 13.066 10.806 5.566 0.056 - 0.056 

 3.036 - 3.036 3.366 8.008 0.086 303 336 هرمترمربعخیابان گاز 

متر عرض و پایین تر  8کوچه های 

 هر مترمربع

336 303 0.086 8008 3.366 3.036 - 3.036 

متر عرض  8کوچه های باالتر از 

 هرمترمربع

300 038 8.006 0.830 3.006 0.380 - 0.380 

اراضی مزروعی و باغات غرب 

 کانال آب هر مترمربع

000 006 3.006 0.380 0.006 0.060 - 0.060 

- 

 169کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
00 

 

 تعمیرات ساختمانعوارض صدور 

 عوارض محلی عوارض محلی عوارض محلی 06تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 سایر کاربریها برای هر مترمربع کارگاهی برای هر مترمربع تجاری برای هر مترمربع مسکونی برای هر مترمربع

عمل  مورد

60 

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی

خیابان امام از کانال سیمانی 

کوشک تا منبع آب جدید 

 هرمترمربع

0.506 8.300 00.066 00.506 05.066 83.006 - 83.006 

خیابان امام از منبع اب تا جاده 

 قهدریجان هر مترمربع

0.506 8.300 00.066 00.506 05.066 83006 - 83.006 

 13.316 - 13.316 10.166 10.008 15.186 1.331 1.016 خیابان قهدریجان هر مترمربع

مترعرض و باالتر  0کوچه های تا 

 هر مترمربع

000 000 3.036 3.003 0.006 0.000 - 0.000 

مترعرض هر  8تا  0کوچه های بین  

 مترمربع

365 335 0.006 8.650 3.656 3.355 - 3.355 

مترعرض باالتر هر  8کوچه های از 

 مترمربع

300 038 8.006 0.830 3.006 0.380 - 0.380 

اراضی مزروعی و باغات غرب 

 کانال آب هر مترمربع

000 000 3.036 3.003 0.006 0.000 - 0.000 

 

 تعمیرات جزئی مشمول این تعرفه نمی باشند. -1تبصره       
  

 169کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
03 

 

 

 احداث پل مشرف به فضای سبز و انهار مجوز عوارض صدور

 عوارض محلی عوارض محلی 1تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 تجاری و کارگاهی برای هر مترمربع احداث پل مسکونی برای هرمترمربع احداث پل

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل 

کانال سیمانی تا خیابان  جاده اصفهان از

 اصغرآبادهرمترمربع

006.666 050.666 856.666 035.666 

 386.066 310.666 180.366 103.666 هرمترمربع 01خیابان ولیعصر تا کوی شماره 

 030.086 010.866 160.086 00.866 مترمربع هر 01تا کوچه  01خیابان ولیعصر از کوچه 

 108.086 180.866 05.086 01.866 هرمترمربع 51کوچه تا  01خیابان ولیعصر از کوچه 

خیابان کوشک از جاده اصفهان تا خیابان لوله گاز 

 هرمترمربع

01.866 05.086 180.866 108.086 

 00.586 03.866 01.086 10.866 متر عرض هرمترمربع8کوچه های کمتر از 

 03566 85.666 05.066 00.666 مترعرض و باالتر هر مترمربع8کوچه های 

خیابان گاز حدفاصل اصغرآباد و اراضی کهریزسنگ 

 هرمترمربع

 

10.866 01.086 03.866 00.586 

 01.006 30.066 15.806 10.066 اراضی مزروعی و باغات غرب کانال آب هر مترمربع
 

  

 168کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
00 

 

 

 مجوز احداث پل مشرف به فضای سبز و انهار عوارض صدور

 عوارض محلی 0تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 تجاری و کارگاهی برای هر مترمربع احداث پل مسکونی برای هرمترمربع احداث پل

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل 

 035.666 856.666 050.666 006.666 هرمترمربع00خیابان امام از خیابان ولیعصر تا کوچه 

تا بلوار امام حسن  00امام از کوچه خیابان 

 )ع(هرمترمربع

065.666 005.566 000.666 816.066 

 386.066 310.666 180.366 103.666 هرمترمربع06خیابان ولیعصر از خیابان امام تا کوچه 

 030.086 010.866 160.086 00.866 هرمترمربع06تا کوچه  06خیابان ولیعصر از کوچه 

 108.086 180.866 05.086 01.866 هرمترمربع06تا کوچه  06کوچه خیابان ولیعصر از 

 100.066 110.666 80.066 80.666 خیابان کاشی از خیابان امام تا خط لوله گازهرمترمربع

 00.586 03.866 01.086 10.866 خیابان گاز هرمترمربع

 00.586 03.866 01086 10.866 متر عرض و پایین تر هر مترمربع 8کوچه های 

 80.06 80.066 08.006 03.066 متر عرض هرمترمربع 8کوچه های باالتر از 

 35.056 30.566 10.106 18.066 اراضی مزروعی و باغات غرب کانال آب هر مترمربع
 

  

 168کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
08 

 

 

 مجوز احداث پل مشرف به فضای سبز و انهار عوارض صدور

 محلیعوارض  06تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 تجاری و کارگاهی برای هر مترمربع احداث پل مسکونی برای هرمترمربع احداث پل

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل 

خیابان امام از کانال سیمانی کوشک تا منبع آب جدید 

 هرمترمربع

050.666 310.066 035.666 061.566 

 061.566 035.666 310.066 050.666 قهدریجان هر مترمربعخیابان امام از منبع اب تا جاده 

 108.086 180.866 05.086 01.866 خیابان قهدریجان هر مترمربع

 38.606 31.066 18.036 10.366 مترعرض و باالتر هر مترمربع 0کوچه های تا 

 00.006 06.066 06.606 15.066 مترعرض هر مترمربع 8تا  0کوچه های بین  

 80.006 80.066 08.006 03.066 مترعرض باالتر هر مترمربع 8های از کوچه 

 38.606 31.066 18.036 10.366 اراضی مزروعی و باغات غرب کانال آب هر مترمربع
 

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

 168کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
00 

 

 

 

 طبق ضوابط طرح جامع درصد سطح اشغال زمین کارگاه06مازاد بر  عوارض صدور

 عوارض محلی 1تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 درصد06برای هرمترمربع مازاد بر تراکم 

 69 پیشنهادی 60مورد عمل 

 006.666 066.666 اصغرآبادهرمترمربعجاده اصفهان از کانال سیمانی تا خیابان 

 000.666 006.666 هرمترمربع 01خیابان ولیعصر تا کوی شماره 

 108.666 186.666 مترمربع هر 01تا کوچه  01خیابان ولیعصر از کوچه 

 101.666 116.666 هرمترمربع 51تا کوچه  01خیابان ولیعصر از کوچه 

 101.666 116.666 لوله گاز هرمترمربعخیابان کوشک از جاده اصفهان تا خیابان 

 110.066 160.666 متر عرض هرمترمربع8کوچه های کمتر از 

 110.066 160.666 مترعرض و باالتر هر مترمربع8کوچه های 

 110.066 160.666 خیابان گاز حدفاصل اصغرآباد و اراضی کهریزسنگ هرمترمربع

 110.066 160.666 مترمربعاراضی مزروعی و باغات غرب کانال آب هر 

  

 166کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
00 

 

 

 

 طبق ضوابط طرح جامع درصد سطح اشغال زمین کارگاه06مازاد بر  عوارض صدور

 عوارض محلی 0تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 درصد06برای هرمترمربع مازاد بر تراکم 

 69 پیشنهادی 60مورد عمل 

 006.666 066.666 هرمترمربع00خیابان امام از خیابان ولیعصر تا کوچه 

 380.666 306.666 تا بلوار امام حسن )ع(هرمترمربع 00خیابان امام از کوچه 

 000.666 006.666 هرمترمربع06خیابان ولیعصر از خیابان امام تا کوچه 

 108.666 186.666 هرمترمربع06تا کوچه  06خیابان ولیعصر از کوچه 

 101.666 116.666 هرمترمربع06کوچه تا  06خیابان ولیعصر از کوچه 

 110.066 160.666 خیابان کاشی از خیابان امام تا خط لوله گازهرمترمربع

 110.066 160.666 خیابان گاز هرمترمربع

 110.066 160.666 متر عرض و پایین تر هر مترمربع 8کوچه های 

 110.066 160.666 متر عرض هرمترمربع 8کوچه های باالتر از 

 110.066 160.666 اراضی مزروعی و باغات غرب کانال آب هر مترمربع

 

  

 166کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
05 

 

 

 

 طبق ضوابط طرح جامع درصد سطح اشغال زمین کارگاه06مازاد بر  عوارض صدور

 عوارض محلی 06تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 درصد06برای هرمترمربع مازاد بر تراکم 

 69 پیشنهادی 60مورد عمل 

 050.666 006.666 خیابان امام از کانال سیمانی کوشک تا منبع آب جدید هرمترمربع

 050.666 006.666 خیابان امام از منبع اب تا جاده قهدریجان هر مترمربع

 101.666 116.666 خیابان قهدریجان هر مترمربع

 110.066 160.666 مترعرض و باالتر هر مترمربع 0کوچه های تا 

 110.066 160.666 مترعرض هر مترمربع 8تا  0بین  کوچه های 

 110.066 160.666 مترعرض باالتر هر مترمربع 8کوچه های از 

 110.066 160.666 اراضی مزروعی و باغات غرب کانال آب هر مترمربع

 

 

 

 

  

 166کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
00 

 

 مجوز احداث سازه های گلخانه ای عوارض صدور 

 عوارض محلی بلوکهاتمامی تقسیم بندی منطقه بندی 

 برای هر مترمربع زیربنای گلخانه ای

 69 پیشنهادی 60مورد عمل 

 30.066 30.666 هر مترمربع در تمامی بلوکهااراضی مزروعی و باغات 

 

 قانون شهرداریها نمی گردد.  111شامل سرانه ماد همجوز فوق در صورت عدم دیوارکشی اطراف پالک    -1تبصره                                            

  

 116کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
36 

 

 

 ساختمان موتورخانه، چاه عمیق و نیمه عمیق و استخر در باغ عوارض صدور

 عوارض محلی تمامی بلوکهاتقسیم بندی منطقه بندی 

 برای هر مترمکعب

 69 پیشنهادی 60مورد عمل 

 105.066 100.666 اراضی در تمامی بلوکها هر مترمربع

                                        

 ذیصالح قبل از احداث الزامی است سازمان جهادکشاورزیاخذ مجوز از    -1تبصره                                      

 کشاورزی مشمول این تعرفه نمی شود. استخرهای بخش -0تبصره                                      

 

 عوارض صدور مجوز ساختمان در باغ 

 عوارض محلی تمامی بلوکهاتقسیم بندی منطقه بندی 

 برای هر مترمربع زیساختمان

 69 پیشنهادی 60مورد عمل 

 805.666 056.666 اراضی در تمامی بلوکها هر مترمربع

                                            

 و اخذ مجوز از مراجع قانونی ذیربط قابل محاسبه و وصول می باشد. جامعبا رعایت اصول شهرسازی و رعایت طرح  -1تبصره                                         

  

 111کد فرم 

 110کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
31 

 

 عوارض صدور مجوز دیوارکشی 

تمامی تقسیم بندی منطقه بندی 

 بلوکها

 محلیعوارض  عوارض محلی عوارض محلی

 دیوارکشی با آجری یا بتنی دیوارکشی با مصالح بلوکی دیوارکشی با مصالح گلی

مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل 

60 

مورد عمل  69 پیشنهادی

60 

 69 پیشنهادی

 30.066 30.666 31.386 05.866 10.566 15.666 دیوارکشی صرفاً برای حصار باغات
 

 .باشد جهت حصاراراضی قابل محاسبه میصرفابرای هرمترمربع دیوارکشی احداثی برای باغات 

نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیرمناسب با وضع محل و یا نیمه تمام در "قانون شهرداری که مقرر می دارد: 111:عوارض صدور مجوز حصار درخصوص ماده 1تبصره

ه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می تواند به محدوده شهر که در خیابان یا کوچ

یا امتناع کرد شهرداری  امحه ومالک اخطار کند منتها ظرف دوماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مس

هزینه آن را به اضافه صدی ده  می تواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که الزم بداند معمول و

دواً به مالک ابالغ می شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز ا زتاریخ ابالغ به مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری ب از

ارجاع خواهد  77صورت حساب شهرداری اعتراض نکردصورتی حساب قطعی تلقی می شود و هرگاه ظرف مدت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 

د رحک سند قطعی و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مکلف  77و همچنین آراء کمیسیون رفع اختالف مذکور در ماده شد . صورت حسابهایی که مورد اعتراض واقع نشده 

 .مثتنی است است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی الزم االجرا نسبت به وصول طلب شهرداری اجرایی صادر و به مورد اجرا بگذارد. از شمول این تعرفه 

ک در ز جهت احصار با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح تفضیلی شهر خواهد بود )شهرداری مکلف است ارتفاع دیوار و فنس را به تفکی:ارتفاع مجا0 تبصره

 مجوز صادره درج نماید.(

 % این تعرفه محاسبه می گردد.51:صدور مجوز صرفاً  فنس 3تبصره
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 مسکونی چندواحدیشناسنامه ساختمان مجتمع های  عوارض صدور

 عوارض محلی عوارض محلی 1تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 مترمربع به باال0666از  ی واحدهامتر مربع سطح ناخالص کل بنا0666تا 

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل 

جاده اصفهان از کانال سیمانی تا خیابان 

 اصغرآبادهرمترمربع

مساحت  00111

011 
 

مساحت  00011

011 
 

مساحت  00411

011 
 

مساحت  04941

011 
 

مساحت هرمترمربع 01خیابان ولیعصر تا کوی شماره   0011

011 
 

مساحت  9401

011 
 

مساحت  00 001

011 
 

مساحت  00 000

011 
 

مساحت مترمربع هر 01تا کوچه  01خیابان ولیعصر از کوچه   4 101

011 
 

مساحت  4 400

011 
 

مساحت  0441

011 
 

مساحت  9 004

011 
 

مساحت هرمترمربع 51تا کوچه  01خیابان ولیعصر از کوچه   4 000

011 
 

مساحت  4 004

011 
مساحت   4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

خیابان کوشک از جاده اصفهان تا خیابان لوله گاز 

 هرمترمربع

مساحت  4111

011 
 

مساحت  4411

011 
مساحت   4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت متر عرض هرمترمربع8کوچه های کمتر از   4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت  4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت مترعرض و باالتر هر مترمربع8کوچه های   4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت  4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

کهریزسنگ خیابان گاز حدفاصل اصغرآباد و اراضی 

 هرمترمربع

مساحت  4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت  4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت اراضی مزروعی و باغات غرب کانال آب هر مترمربع  4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت  4111

011 
 

مساحت  4411

011 
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 شناسنامه ساختمان مجتمع های مسکونی چندواحدیعوارض صدور 

 عوارض محلی عوارض محلی 0تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 مترمربع به باال0666از  کل بنای واحدهامتر مربع سطح ناخالص 0666تا 

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل 

مساحت هرمترمربع00خیابان امام از خیابان ولیعصر تا کوچه   00111

011 
 

مساحت  000111

011 
 

مساحت  00411

011 
 

مساحت  04941

011 
 

مساحت تا بلوار امام حسن )ع(هرمترمربع 00خیابان امام از کوچه   0011

011 
 

مساحت  9401

011 
 

مساحت  00001

011 
 

مساحت  00000

011 
 

مساحت هرمترمربع06خیابان ولیعصر از خیابان امام تا کوچه   4101

011 
 

مساحت  4400

011 
 

مساحت  0441

011 
 

مساحت  9004

011 
 

مساحت هرمترمربع06تا کوچه  06خیابان ولیعصر از کوچه   4000

011 
 

مساحت  4004

011 
مساحت   4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت هرمترمربع06تا کوچه  06خیابان ولیعصر از کوچه   4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت  4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت خیابان امام تا خط لوله گازهرمترمربعخیابان کاشی از   4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت  4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت خیابان گاز هرمترمربع  4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت  4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت متر عرض و پایین تر هر مترمربع 8کوچه های   4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت  4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت متر عرض هرمترمربع 8کوچه های باالتر از   4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت  4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت اراضی مزروعی و باغات غرب کانال آب هر مترمربع  4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت  4111

011 
 

مساحت  4411

011 
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 شناسنامه ساختمان مجتمع های مسکونی چندواحدی عوارض صدور

 عوارض محلی عوارض محلی 06تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 مترمربع به باال0666از  بنای واحدها متر مربع سطح ناخالص کل0666تا 

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل 

کانال سیمانی کوشک تا منبع آب جدید خیابان امام از 

 هرمترمربع

مساحت  00111

011 
 

مساحت  00 011

011 
 

مساحت  04 941

011 
 

مساحت  00 404

011 
 

مساحت خیابان امام از منبع اب تا جاده قهدریجان هر مترمربع  00111

011 
 

مساحت  00011

011 
 

مساحت  04 941

011 
 

مساحت  00 404

011 
 

مساحت مترمربع خیابان قهدریجان هر  4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت  4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت مترعرض و باالتر هر مترمربع 0کوچه های تا   4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت  4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت مترعرض هر مترمربع 8تا  0کوچه های بین    4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت  4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت مترعرض باالتر هر مترمربع 8کوچه های از   4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت  4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت اراضی مزروعی و باغات غرب کانال آب هر مترمربع  4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

مساحت  4111

011 
 

مساحت  4411

011 
 

 

 می باشد. 0ن آتعداد واحد و حداقل  n: منظور از 1تبصره 

 : مساحت برای هر ردیف مساحت کل بنای ساختمان می باشد0تبصره 
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 دهنه مجاز و یک مترمربع ازچندواحد تجاری با ارتفاععوارض صدور 

تقسیم بندی منطقه بندی 

 1بلوک 

 محلیعوارض  عوارض محلی عوارض محلی عوارض محلی

 انباری و نیم طبقه اول به باال زیرزمین همکف

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل 

جاده اصفهان از کانال 

سیمانی تا خیابان 

 اصغرآبادهرمترمربع

(16+n)×

36.566 

(16+n)×33.556 (16+n)×10.566 (16+n)×15.056 (16+n)×10.066 (16+n)×18.506 (16+n)×0066 (16+n)×16.806 

خیابان ولیعصر تا کوی 

 هرمترمربع 01شماره 

(16+n)×

10.006 

(16+n)×15.030 (16+n)×0.006 (16+n)×16.100 (16+n)×0.006 (16+n)×5.010 (16+n)×8.056 (16+n)×8.565 

 01خیابان ولیعصر از کوچه 

 مترمربع هر 01تا کوچه 

(16+n)×

11.886 

(16+n)×10.068 (16+n)×0.366 (16+n)×0.036 (16+n)×8.066 (16+n)×8.006 (16+n)×3.066 (16+n)×3.006 

 01خیابان ولیعصر از کوچه 

 هرمترمربع 51تا کوچه 

(16+n)×5.006 (16+n)×0.310 (16+n)×0.006 (16+n)×8.650 (16+n)×3.006 (16+n)×0.380 (16+n)×0.006 (16+n)×0.060 

خیابان کوشک از جاده 

اصفهان تا خیابان لوله گاز 

 هرمترمربع

(16+n)×5.006 (16+n)×0.310 (16+n)×0.006 (16+n)×8.650 (16+n)×3.006 (16+n)×0.380 (16+n)×0.006 (16+n)×0.060 

متر 8کوچه های کمتر از 

 عرض هرمترمربع

(16+n)×3.366 (16+n)×3.036 (16+n)×1.366 (16+n)×1036 (16+n)×1.656 (16+n)×1.155 (16+n)×006 (16+n)×000 

مترعرض و 8کوچه های 

 باالتر هر مترمربع

(16+n)×3.366 (16+n)×3.036 (16+n)×1.366 (16+n)×1036 (16+n)×1.656 (16+n)×1.155 (16+n)×006 (16+n)×000 

خیابان گاز حدفاصل اصغرآباد 

و اراضی کهریزسنگ 

 هرمترمربع

(16+n)×3.366 (16+n)×3.036 (16+n)×1.366 (16+n)×1036 (16+n)×1.656 (16+n)×1.155 (16+n)×006 (16+n)×000 

اراضی مزروعی و باغات 

 غرب کانال آب هر مترمربع

(16+n)×3.366 (16+n)×3.036 (16+n)×1.366 (16+n)×1036 (16+n)×1.656 (16+n)×1.155 (16+n)×006 (16+n)×000 

 115کد فرم 
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 ازچندواحد تجاری با ارتفاع و دهنه مجازیک مترمربع عوارض صدور 

تقسیم بندی منطقه بندی 

 0بلوک 

 عوارض محلی عوارض محلی عوارض محلی عوارض محلی

 انباری و نیم طبقه اول به باال زیرزمین همکف

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل 

خیابان امام از خیابان 

ولیعصر تا کوچه 

 هرمترمربع00

(16+n)×36.566 (16+n)×33.556 (16+n)×10.566 (16+n)×15.056 (16+n)×10.066 (16+n)×18.506 (16+n)×0066 (16+n)×16.806 

تا  00خیابان امام از کوچه 

بلوار امام حسن 

 )ع(هرمترمربع

(16+n)×00.006 (16+n)×00160 (16+n)×13.006 (16+n)×10.050 (16+n)×11.806 (16+n)×10.000 (16+n)×0.056 (16+n)×5.005 

خیابان ولیعصر از خیابان 

 هرمترمربع06امام تا کوچه 

(16+n)×10.006 (16+n)×15.030 (16+n)×0.006 (16+n)×16.100 (16+n)×0006 (16+n)×5.013 (16+n)×8.056 (16+n)×8.565 

 06کوچه خیابان ولیعصر از 

 هرمترمربع06تا کوچه 

(16+n)×11.886 (16+n)×10.068 (16+n)×0.366 (16+n)×0.036 (16+n)×8066 (16+n)×8006 (16+n)×3066 (16+n)×3.006 

 06خیابان ولیعصر از کوچه 

 هرمترمربع06تا کوچه 

(16+n)×5.006 (16+n)×0.310 (16+n)×0.006 (16+n)×8.650 (16+n)×3.006 (16+n)×0.380 (16+n)×0006 (16+n)×0.060 

خیابان کاشی از خیابان امام 

 تا خط لوله گازهرمترمربع

(16+n)×0.106 (16+n)×0.000 (16+n)×3.306 (16+n)×3.000 (16+n)×0.556 (16+n)×3.105 (16+n)×1006 (16+n)×0110 

 3.366 (16+n)×3.036 (16+n)×1.366 (16+n)×1.036 (16+n)×1.656 (16+n)×1.155 (16+n)×006 (16+n)×000×(n+16) خیابان گاز هرمترمربع

متر عرض و  8کوچه های 

 پایین تر هر مترمربع

(16+n)×3.366 (16+n)×3.036 (16+n)×1.366 (16+n)×1.036 (16+n)×1.656 (16+n)×1.155 (16+n)×006 (16+n)×000 

متر  8کوچه های باالتر از 

 عرض هرمترمربع

(16+n)×3.366 (16+n)×3.036 (16+n)×1.810 (16+n)×1.003 (16+n)×1.000 (16+n)×1.008 (16+n)×500 (16+n)×086 

اراضی مزروعی و باغات 

 غرب کانال آب هر مترمربع

(16+n)×3.366 (16+n)×3.036 (16+n)×1.366 (16+n)×1.036 (16+n)×006 (16+n)×1.680 (16+n)×006 (16+n)×000 

 115کد فرم 
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 تجاری با ارتفاع و دهنه مجاز یک مترمربع ازچندواحدعوارض صدور مجوز 

تقسیم بندی منطقه بندی 

 06بلوک 

 عوارض محلی عوارض محلی عوارض محلی عوارض محلی

 انباری و نیم طبقه اول به باال زیرزمین همکف

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل 

خیابان امام از کانال 

سیمانی کوشک تا منبع آب 

 جدید هرمترمربع

(16+n)×33.556 (16+n)×30.005 (16+n)×15.056 (16+n)×06.305 (16+n)×18.506 (16+n)×10.000 (16+n)×16.806 (16+n)×11.010 

خیابان امام از منبع اب تا 

جاده قهدریجان هر 

 مترمربع

(16+n)×33.556 (16+n)×30.005 (16+n)×15.056 (16+n)×06.305 (16+n)×18.506 (16+n)×10.000 (16+n)×16.806 (16+n)×11.010 

خیابان قهدریجان هر 

 مترمربع

(16+n)×5.006 (16+n)×0.310 (16+n)×0.006 (16+n)×8.650 (16+n)×3.006 (16+n)×0.380 (16+n)×0.006 (16+n)×0.060 

مترعرض و  0کوچه های تا 

 مترمربعباالتر هر 

(16+n)×3.366 (16+n)×3.036 (16+n)×1.366 (16+n)×1036 (16+n)×1.656 (16+n)×1.155 (16+n)×006 (16+n)×000 

 8تا  0کوچه های بین  

 مترعرض هر مترمربع

(16+n)×3.366 (16+n)×3.036 (16+n)×1.366 (16+n)×1036 (16+n)×1.656 (16+n)×1.155 (16+n)×006 (16+n)×000 

مترعرض  8از کوچه های 

 باالتر هر مترمربع

(16+n)×3.366 (16+n)×3.036 (16+n)×1.366 (16+n)×1036 (16+n)×1.656 (16+n)×1.155 (16+n)×006 (16+n)×000 

اراضی مزروعی و باغات 

 غرب کانال آب هر مترمربع

(16+n)×3.366 (16+n)×3.036 (16+n)×1.366 (16+n)×1036 (16+n)×1.656 (16+n)×1.155 (16+n)×006 (16+n)×000 

 تعداد واحد است. nمنظور از -1تبصره

 منظور از ارتفاع و دهنه مجاز ضوابط اعالم شده از سوی طرحهای جامع و تفضیلی است. -0تبصره 

 { لحاظ خواهد شد. ×(’H-H’+L-L)در صورت ارتفاع  و دهانه مازاد بر مجوز فرمول}عدد ثابت جدول  -3تبصره 

 115کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
35 

 

 طبق ضوابط طرح جامع مجوز تراکم مازاد بر پروانه تجاری صدور عوارض

 عوارض محلی 1تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 تراکم مازاد برای هر مترمربع تجاری

 69 پیشنهادی 60مورد عمل 

 035.666 856.666 جاده اصفهان از کانال سیمانی تا خیابان اصغرآبادهرمترمربع

 386.066 310.666 هرمترمربع 01شماره خیابان ولیعصر تا کوی 

 030.086 010.866 مترمربع هر 01تا کوچه  01خیابان ولیعصر از کوچه 

 108.086 180.866 هرمترمربع 51تا کوچه  01خیابان ولیعصر از کوچه 

 108.086 180.866 خیابان کوشک از جاده اصفهان تا خیابان لوله گاز هرمترمربع

 108.066 130.666 ر عرض هرمترمربعمت8کوچه های کمتر از 

 108.066 130.666 مترعرض و باالتر هر مترمربع8کوچه های 

 108.066 130.666 خیابان گاز حدفاصل اصغرآباد و اراضی کهریزسنگ هرمترمربع

 108.066 130.666 اراضی مزروعی و باغات غرب کانال آب هر مترمربع

  

 110کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
30 

 

 

 طبق ضوابط طرح جامع مجوز تراکم مازاد بر پروانه تجاری عوارض صدور

 عوارض محلی 0تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 تراکم مازاد برای هر مترمربع تجاری

 69 پیشنهادی 60مورد عمل 

 035.666 856.666 هرمترمربع00خیابان امام از خیابان ولیعصر تا کوچه 

 816.066 000.666 تا بلوار امام حسن )ع(هرمترمربع 00خیابان امام از کوچه 

 386.066 310.666 هرمترمربع06خیابان ولیعصر از خیابان امام تا کوچه 

 030.086 010.866 هرمترمربع06تا کوچه  06خیابان ولیعصر از کوچه 

 108.086 180.866 هرمترمربع06تا کوچه  06خیابان ولیعصر از کوچه 

 108.066 130.666 خیابان امام تا خط لوله گازهرمترمربعخیابان کاشی از 

 108.066 130.666 خیابان گاز هرمترمربع

 108.066 130.666 متر عرض و پایین تر هر مترمربع 8کوچه های 

 108.066 130.666 متر عرض هرمترمربع 8کوچه های باالتر از 

 108.066 130.666 اراضی مزروعی و باغات غرب کانال آب هر مترمربع

 

  

 110کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
06 

 

 

 طبق ضوابط طرح جامع مجوز تراکم مازاد بر پروانه تجاری عوارض صدور

 عوارض محلی 06تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 تراکم مازاد برای هر مترمربع تجاری

 69 پیشنهادی 60مورد عمل 

 061.566 035.666 هرمترمربعخیابان امام از کانال سیمانی کوشک تا منبع آب جدید 

 061.566 035.666 خیابان امام از منبع اب تا جاده قهدریجان هر مترمربع

 108.566 180.866 خیابان قهدریجان هر مترمربع

 108.066 130.666 مترعرض و باالتر هر مترمربع 0کوچه های تا 

 108.066 130.666 مترعرض هر مترمربع 8تا  0کوچه های بین  

 108.066 130.666 مترعرض باالتر هر مترمربع 8کوچه های از 

 108.066 130.666 اراضی مزروعی و باغات غرب کانال آب هر مترمربع

                                       

                                  

 

 

  

 110کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
01 

 

  انبار(-صنعتی–واحد)تجاری  مترمربع از یک پذیره یک عوارض صدور

 برای هر مترمربع زیربنا انبار-صنعتی برای هر مترمربع زیربنا تجاری 1تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 اول به باال همکف زیرزمین اول به باال همکف زیرزمین

مورد 

 60عمل 

 پیشنهادی

69 

مورد 

 60عمل 

پیشنهاد

 69 ی

مورد 

 60عمل 

پیشنهاد

 69 ی

مورد 

 60عمل 

 پیشنهادی

69 

مورد عمل 

60 

 پیشنهادی

69 

مورد عمل 

60 

 پیشنهادی

69 

جاده اصفهان از کانال سیمانی تا 

 خیابان اصغرآبادهرمترمربع

006.666 050.666 306.666 060.666 100.666 011.066 80.666 80.066 56.666 55.666 80.666 80.066 

 01خیابان ولیعصر تا کوی شماره 

 هرمترمربع

103.666 180.366 063.866 003.586 168.066 110.106 00.066 30.006 00.666 05.066 00.066 30.006 

تا  01خیابان ولیعصر از کوچه 

 هرمترمربع 01کوچه 

00.866 160.086 135.086 180.008 00.666 00.066 00.866 30.086 36.666 33.666 06.086 00.008 

تا  01خیابان ولیعصر از کوچه 

 هرمترمربع 51کوچه 

01.866 05.086 161.086 111.008 80.566 85.656 00.866 30.086 00.866 30.086 10.866 01.086 

خیابان کوشک از جاده اصفهان تا 

 خیابان لوله گاز هرمترمربع

01.866 05.086 161.086 111.008 80.566 85.656 00.866 30.086 00.866 30.086 10.866 01.086 

متر عرض 8کوچه های کمتر از 

 هرمترمربع

30.666 06.066 06.666 00.666 00.866 00.866 00.866 30.086 00.866 30.086 10.866 01.086 

مترعرض و باالتر هر 8کوچه های 

 مترمربع

30.666 06.066 06.666 00.666 00.866 00.866 00.866 30.086 00.866 30.086 10.866 01.086 

خیابان گاز حدفاصل اصغرآباد و 

 کهریزسنگ هرمترمربعاراضی 

30.666 06.066 06.666 00.666 00.866 00.866 00.866 30.086 00.866 30.086 10.866 01.086 

اراضی مزروعی و باغات غرب 

 کانال آب هر مترمربع

30.666 06.066 06.666 00.666 00.866 00.866 00.866 30.086 00.866 30.086 10.866 01.086 

 

 119کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
00 

 

  انبار(-صنعتی–عوارض صدور پذیره یک مترمربع از یک واحد)تجاری 

 برای هر مترمربع زیربنا انبار-صنعتی برای هر مترمربع زیربنا تجاری 0تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 اول به باال همکف زیرزمین اول به باال همکف زیرزمین

مورد عمل 

60 

 پیشنهادی

69 

مورد 

 60عمل 

پیشنهاد

 69 ی

مورد 

 60عمل 

پیشنهاد

 69 ی

مورد عمل 

60 

 پیشنهادی

69 

مورد عمل 

60 

 پیشنهادی

69 

مورد عمل 

60 

 پیشنهادی

69 

خیابان امام از خیابان ولیعصر تا 

 هرمترمربع00کوچه 

006.666 050.666 306.666 060.666 100.666 011.066 80.666 80.066 56.666 55.666 80.666 80.066 

تا بلوار  00امام از کوچه  خیابان

 امام حسن )ع(هرمترمربع

065.666 005.566 000.666 308.066 183.066 105.006 03.066 00.806 00.666 06.066 03.066 00.806 

خیابان ولیعصر از خیابان امام تا 

 هرمترمربع06کوچه 

103.666 180.366 063.866 003.586 168.066 110.106 00.066 30.006 00.666 05.066 00.066 30.006 

تا  06خیابان ولیعصر از کوچه 

 هرمترمربع06کوچه 

00.866 160.086 135.086 180.008 00.666 00.066 00.866 30.086 36.666 33.666 06.086 00.008 

تا  06خیابان ولیعصر از کوچه 

 هرمترمربع06کوچه 

01.866 05.086 161.086 111.008 80.566 85.656 00.866 30.086 00.866 30.086 10.866 01.086 

خیابان کاشی از خیابان امام تا 

 خط لوله گازهرمترمربع

80.666 80.066 00.666 51.066 35.066 00.006 00.866 30.086 00.866 30.086 10.866 01.086 

 01.086 10.866 30.086 00.866 30.086 00.866 30.086 00.866 00.666 06.666 06.066 30.666 خیابان گاز هرمترمربع

متر عرض و پایین  8کوچه های 

 تر هر مترمربع

30.666 06.066 06.666 00.666 00.866 30.086 00.866 30.086 00.866 30.086 10.866 01.086 

متر عرض  8کوچه های باالتر از 

 هرمترمربع

30.666 06.066 06.666 00.666 00.866 30.086 00.866 30.086 00.866 30.086 10.866 01.086 

اراضی مزروعی و باغات غرب 

 کانال آب هر مترمربع

30.666 06.066 06.666 00.666 00.866 30.086 00.866 30.086 00.866 30.086 10.866 01.086 

 119کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
03 

 

 

  انبار(-صنعتی–پذیره یک مترمربع از یک واحد)تجاری  عوارض صدور

تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

06 

 برای هر مترمربع زیربنا انبار-صنعتی برای هر مترمربع زیربنا تجاری

 اول به باال همکف زیرزمین اول به باال همکف زیرزمین

مورد عمل 

60 

 پیشنهادی

69 

مورد 

 60عمل 

پیشنهاد

 69 ی

مورد 

 60عمل 

 پیشنهادی

69 

مورد 

 60عمل 

 پیشنهادی

69 

مورد عمل 

60 

 پیشنهادی

69 

مورد عمل 

60 

 پیشنهادی

69 

خیابان امام از کانال سیمانی 

کوشک تا منبع آب جدید 

 هرمترمربع

050.666 310.066 060.666 000.066 011.066 030.306 80.066 08.306 55.666 00.566 80.066 08.306 

خیابان امام از منبع اب تا جاده 

 قهدریجان هر مترمربع

050.666 310.066 060.666 000.066 011.066 030.306 80.066 08.306 55.666 00.566 80.066 08.306 

 01.086 10.866 30.086 00.866 30.086 00.866 85.656 80.566 111.008 161.086 05.086 01.866 خیابان قهدریجان هر مترمربع

مترعرض و باالتر  0کوچه های تا 

 هر مترمربع

30.666 06.066 06.666 00.666 00.866 30.086 00.866 30.086 00.866 30.086 10.866 01.086 

مترعرض  8تا  0کوچه های بین  

 هر مترمربع

30.666 06.066 06.666 00.666 00.866 30.086 00.866 30.086 00.866 30.086 10.866 01.086 

مترعرض باالتر  8کوچه های از 

 هر مترمربع

30.666 06.066 06.666 00.666 00.866 30.086 00.866 30.086 00.866 30.086 10.866 01.086 

اراضی مزروعی و باغات غرب 

 کانال آب هر مترمربع

30.666 06.066 06.666 00.666 00.866 30.086 00.866 30.086 00.866 30.086 10.866 01.086 

 

 

  

 119کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
00 

 

  (اداریپذیره یک مترمربع از یک واحد) عوارض صدور

 اداری  1تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 برای هر مترمربع زیربنا اول به باال برای هر مترمربع زیربنا همکف برای هر مترمربع زیربنا زیرزمین

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل 

جاده اصفهان از کانال سیمانی تا خیابان 

 اصغرآبادهرمترمربع

80.666 80.066 160.666 110.066 80.666 80.066 

 30.006 00.066 00.136 85.366 30.006 00.066 هرمترمربع 01خیابان ولیعصر تا کوی شماره 

 00.008 06.086 03.008 30086 30.086 00.866 مترمربع هر 01تا کوچه  01خیابان ولیعصر از کوچه 

 01.086 10.866 30.608 00.186 30.086 00.866 هرمترمربع 51تا کوچه  01خیابان ولیعصر از کوچه 

خیابان کوشک از جاده اصفهان تا خیابان لوله گاز 

 هرمترمربع

00.866 30.086 00.186 30.608 10.866 01.086 

 01.086 10.866 05.066 00.666 30.086 00.866 متر عرض هرمترمربع8کوچه های کمتر از 

 01.086 10.866 05.066 00.666 30.086 00.866 مترعرض و باالتر هر مترمربع8کوچه های 

خیابان گاز حدفاصل اصغرآباد و اراضی کهریزسنگ 

 هرمترمربع

00.866 30.086 00.666 05.066 10.866 01.086 

 01.086 10.866 05.066 00.666 30.086 00.866 اراضی مزروعی و باغات غرب کانال آب هر مترمربع

 

 119کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
08 

 

  (اداریپذیره یک مترمربع از یک واحد) عوارض صدور

 اداری  0تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 برای هر مترمربع زیربنا اول به باال برای هر مترمربع زیربنا همکف برای هر مترمربع زیربنا زیرزمین

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل 

 80.066 80.666 110.066 160.66 80.066 80.666 هرمترمربع00ولیعصر تا کوچه خیابان امام از خیابان 

 00.806 03.066 0.056 50.566 00.806 03.066 تا بلوار امام حسن )ع(هرمترمربع 00خیابان امام از کوچه 

 30.006 00.066 00.136 85.366 30.006 00.066 هرمترمربع06خیابان ولیعصر از خیابان امام تا کوچه 

 00.008 06.086 03.086 30.086 30.086 00.866 هرمترمربع06تا کوچه  06خیابان ولیعصر از کوچه 

 01086 10.866 30.608 00.186 30.086 00.866 هرمترمربع06تا کوچه  06خیابان ولیعصر از کوچه 

 01.086 10.866 05.066 00.666 30086 00.866 خیابان کاشی از خیابان امام تا خط لوله گازهرمترمربع

 01.086 10.866 05.066 00.666 30086 00.866 خیابان گاز هرمترمربع

 01.086 10.866 05.066 00.666 30086 00.866 متر عرض و پایین تر هر مترمربع 8کوچه های 

 01.086 10.866 05.066 00.666 30086 00.866 متر عرض هرمترمربع 8کوچه های باالتر از 

 01.086 10.866 05.066 00.666 30086 00.866 مزروعی و باغات غرب کانال آب هر مترمربعاراضی 
 

 119کد فرم 



 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر کهریزسنگ    شهرداری کهریزسنگ 
00 

 

  (اداریپذیره یک مترمربع از یک واحد) عوارض صدور

 اداری  06تقسیم بندی منطقه بندی بلوک 

 برای هر مترمربع زیربنا اول به باال برای هر مترمربع زیربنا همکف برای هر مترمربع زیربنا زیرزمین

 69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل  69 پیشنهادی 60مورد عمل 

خیابان امام از کانال سیمانی کوشک تا منبع آب جدید 

 هرمترمربع

80.066 08.306 110.066 105.006 80.066 08.306 

 08.306 80.066 105.006 110066 08.306 80.066 خیابان امام از منبع اب تا جاده قهدریجان هر مترمربع

 00.008 06.086 03.008 30086 30.086 00.866 خیابان قهدریجان هر مترمربع

 00.008 06.086 03.008 30086 30.086 00.866 مترعرض و باالتر هر مترمربع 0کوچه های تا 

 00.008 06.086 03.008 30086 30.086 00.866 مترعرض هر مترمربع 8تا  0کوچه های بین  

 00.008 06.086 03.008 30086 30.086 00.866 مترعرض باالتر هر مترمربع 8کوچه های از 

 00.008 06.086 03.008 30086 30.086 00.866 اراضی مزروعی و باغات غرب کانال آب هر مترمربع

  توسعه فضای سبزعوارض 

 

 

 بلوکهاتمامی تقسیم بندی منطقه بندی 

 عوارض محلی

 برای هر مترمربع 

 69 پیشنهادی 60مورد عمل 

 % عوارض پذیره یا زیربنا8 -

+ 

 % عوارض مازاد تراکم8/6

   وصول می گردد.ه و از مالک تبصره یک: عوارض توسعه فضای سبز هنگام صدور پروانه و یا اصالح و یا ما به التفاوت  متراژ افزایش یافته ساختمان توسط شهرداری محاسب

 : این عوارض از بناهایی که توسط کمیسیون ماده صد رای صادر شود نیز وصول می گردد.0تبصره 

 119کد فرم 

 118کد فرم 


