
 1401-201 تعرفه
 شهرداري 

 خورزوق
 شماره ابالغ مصوبه :   

 تاريخ ابالغ  مصوبه :   

 عوارض صدور پروانه )احداث اعياني(مسكوني تك واحدي به ازاء هر متر مربع   ،زیربناء عوارض  موضوع تعرفه :
  معادله محاسبه عوارض : به شرح جدول زیر مي باشد   

 

 سطح بناي یك واحد مسكوني 

 1401عوارض پيشنهادي سال  1400عوارض مصوب سال 

 به ازاي 

 هر متر مربع

 حداقل 

 هرمترمربع 

 به ازاي 

 هر متر مربع

   حداقل

 هر مترمربع

 ریال A 1980*  %77 ریال A 1980*  %77 متر مربع  60مترمربع  تا  1از

% 100 متر مربع  100مترمربع  تا 61از  *A 3300 100 ریال %  *A 3300 ریال 

% 130 متر مربع  150مترمربع  تا 101از  *A  3630 130 ریال %  *A  3630 ریال 

 ریال A 5500* %210 ریال A 5500* %210 متر مربع 200مترمربع  تا 151از

 ریالA 7260* %275 ریالA 7260* %275 متر مربع  300مترمربع  تا  201از

 ریال A 7700* %290 ریال A 7700* %290 متر مربع  400مترمربع  تا  301از

 ریال  A 8250* %310 ریال  A 8250* %310 متر مربع  500مترمربع  تا  401از 

 ریال  A 9020* %360 ریال  A 9020* %360 متر مربع  600مترمربع  تا 501از

% 395 بال متر مربع به  601از   *A 9900 395 ریال %  *A 9900 ریال 

وزق  توضيحات  اجرایي تعرفه به شرح زیر است و کليه اشخاص مالك ، ذي نفع ، ذي ربط و متقاضي مكلف به پرداخت بهاي آن به حساب شهرداري  خور

        مي باشند . 

هرطبقه ، بيش از یك واحد احداث نشود و مالك تقاضاي تفكيك اعياني نداشته  منظور از واحد مسكوني تك واحدي ، اعياني است که درسطح ویا     -1

ونه  باشد وچنانچه درهرطبقه ویا طبقات دو واحد ساخته شود و یا مالك تقاضاي تفكيك اعياني داشته باشد   تك واحدي محسوب نمي گردد و دراینگ

 وع مجتمع هاي مسكوني مالك عمل خواهد بود.موارد نحوه محاسبه عوارض زیربنا ) احداث اعياني مسكوني ( ازن

درصورت درخواست متقاضيان جهت احداث استخر ، سونا ، جكوزي با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي  عالوه براین عوارض ، عوارض استخر    -2

 براساس تعرفه مربوطه محاسبه و وصول خواهد شد. 

3-     A    =  ضميمه دفترچه عوارض  محلي ممهور به مهر سه گانه  ارزش محاسباتي   

هر متر مربع    تبدیل پيلوت یا پارکينگ و لبي و زیرزمين  و انباري به مسكوني ، در صورت صدور راي ماده صد مبني بر ابقاء متراژ تغير یافته به ازاء  -4

 برمبناي ضریب مربوطه محاسبه ميگردد.درصد )متراژتغير یافته(  27

 استانداري اصفهان                                   خورزوقشوراي اسالمي شهر                        خورزوقشهرداري  

 

 

 


