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عملکردهایمجازكاربریهایشهریبهتفکيکسطوحتقسيماتشهری
ردیف

نوع كاربری

20

صنعتی

الفمصوبه
شماره64677ت
1378/12/26

-2واحد توليد آيينه ،پوكه آمپول ،شيشـه آزمايشگاهی بدون

كانی غيرفلزی :

كوره

-1واحد توليد مصنوعات شيشه ای بدون كوره روب

-4واحدتوليدپودرجوشکاری

-3واحدتوليدمصنوعاتتزئينیسنگی(صنايعدستی)

شيميايی:

آماده)

-1واحدتوليدآبمقطر

هیچگونه عملیات ساختمانی توسط مالک انجام نشده باشد ابتدا پروانه ساختمانی از درجه اعتبار ساقط و پس از کسر عوارض نوسازی و عمران شهری،

-4واحد طراحی و مونتاژ لنت ترمز

 -3واحد ماشين آات و تجهيزات حمل و نقل مکانيکی

ماشينسازی

(آسانسور ،پله برقی ،بااتراك ،جرثقيل سقفی ،جرسقيل

 -1واحد قالب و مدل (درجه ريخته گری ،فيکچر ،قالب

نقاله و ...

 -2واحـد تجهيـزات شـبکه آب و فاضاب(پمپهـای

نشـانی ،آب  ،كمپرسورهای صنعتی و مصرفی گاراژی،

دياگرامیكفكش،لجنکشوتجهيزاتتصفيه)

 )14وصول هرگونه عوارض این تعرفه توسط شهرداري در داخل محدوده و حریم مصوب شهر مجاز میباشد.

)15برای آن دسـته از مالكینی که پس از پرداخت عوارض قانونی و دریافت پروانه سـاختمانی از اجرای عملیات سـاختمانی انصراف داده و خواستار
دریافت عوارض پرداختی خود باشد؛ شهرداری می تواند کلیه عوارض قانونی اخذ شده را پس از اخذ تاییدیه گزارش واحد شهرسازی مبنی بر اینكه

-3واحدصرف ًابرشاسکاچظرفشويی

قطعات استاندارد ،قالب قيد و بست و ابزار قالب ،مدل)

)1۳ارزش افزوده ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده  5و یا سایر مراجع ذیصاح که به اماک و اراضی درون محدوده و حریم شهر ایجاد می گردد  ،در
صورت مشمول مرور زمان شدن،در اولین مراجعه مالک به شهرداری با ضوابط و تعرفه روز محاسبه و اخذ می گردد.

-2واحد توليد نايلون و نايلکس و سـلوفان (با استفاده از رول

هيئتمديران
با اصاحات بعدی

روز شمار و بر مبنای فرمول ماک عمل محاسبات نرخ سود بانک مرکزی انجام خواهد شد.

تعريف

مقياس

گروه های

به ماده  59قانون رفع موانع تولید  ،باقیمانده بدهی به میزان  5درصد مشمول پرداخت (کارمزد تقسیط) بوده و نحوه محاسبه نرخ سود مذکور به صورت

پست كاميونی ،جک پالت باابر و قطعات مربوطه ،نوار
 -4واحد پمپ و كمپرسـور(پمپهای خاء و كيوم آتش
مواد فله و تلمبه های بادی

5درصد سهم آموزش و پرورش ،بهای خدمات ،و ارزش افزوده ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده  5و یا سایر مراجع ذیصاح  ،چنانچه علت عدم اجرای
پروانه ساختمانی از طرف شهرداری باشد از الباقی مبلغ به میزان 100درصد در غیر اینصورت چنانچه پروانه دارای اعتبار باشد در طول مدت  ۳ماه بعد

از صدور پروانه به میزان90درصد هزینه ریالی دریافت شده و بعد از مدت مذکور(الباقی)  70درصدهزینه ریالی دریافت شده  ،ضمن تنظیم صورتجلسه

به مالک مسترد گردد.

تبصره يک :چنانچه متقاضی قبل از صدور پروانه ساختمانی از دریافت آن انصراف دهد پس از کسر موارد فوق الذکر در بند  15سایر مبالغ پرداختی به
طور کامل مسترد می گردد.

تبصره دو :چنانچه متقاضی پس از دریافت پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض و بهای خدمات قبل از شروع عملیات ساختمانی  ،به هر نحوی از انحاء

به حكم مراجع قانونی نتواند نسبت به شروع عملیات ساختمانی اقدام نماید پس از ارائه آراء قطعی از مراجع قضایی با کسر آیتم های مشروحه

فـوق به اسـتثناء ارزش افزوده ناشـی از اعطـای ضابطه از طریق کمیسـیون ماده پنج و یا کارگـروه امور زیربنایی  100درصـد الباقی عوارض
پرداختی مسترد میگردد.

ماده دو  :مقررات عمومی عوارض و تسهيات تشويقي

)16اماکی که از طریق مراجع ذیصاح  ،دارای نقشه تفكیكی مصوب  ،یا دارای هرگونه مجوز ساختمانی  ،یا پاسخ استعام از شهرداری مربوط به قبل از

)1در مـورد خـانوادههــاي معظم شـهـداء (فرزند و همسـر و پدر و مـادر شـهید) ،آزادگـان و جـانبـازان25درصـد و بـااتر و همچنین
مددجویـان تحت پـوشـش کمیته امداد امـام خمیني (ره) و سـازمان بهزیسـتي کشـور با توجه به بودجه مصوب ساانه کل کشور یا هر
قانـون خـاص مصوب اقدام خواهد شـد و در صورت عدم پیش بیني در قانون بودجه سـال  1۳9۸یا قانـون خاص ،تا 100متر مربع

سال  1۳9۸و یا دارای بنای احداثی قبل از سال  1۳66باشند ،در فرمول زیربنا و پذیره ضریب K 1برابر با صفرمی باشد.

)17در محاسبه تراکم و عوارض زیربنای مسكونی و پذیره تجاری و سایر کاربری ها در هنگام تغییر نقشه(افزایش یا کاهش متراژ یا واحد) در کلیه مراحل

صدور مجوزهای ساختمانی اعم از اصاح پروانه ،عدم خاف و پایان کار وضعیت مجاز قبلی با تعرفه جدید و وضعیت درخواستی نیز با تعرفه جدید

محاسبه و مابه التفاوت آن اخذ یا مسترد می گردد.

مشـمول پرداخـت عـوارض صدور پروانه سـاختمانی مسـكوني نمی گردند .تسـهیـات این بند مشـمـول افـرادي کـه قب ً
ا از این

)1۸دربافت فرسـوده و بافت تاریخی و قدیم و سـكونت گاه های غیر رسمی مصوب کلیه آیتم های عوارض قابل محاسبه در صدور پروانه ساختمانی

سوم) در مسابقات المپیک ،پارالمپیک ،جهانی و آسیایی که قهرمانی آنان به تایید کمیته بین المللی
تبصره :قهرمانان ورزشی(نفرات ا ّول ،د ّومّ ،

تبصره :پرداخت حقوق و وجوه قانونی سایر دستگاه ها ،ناشی از صدور پروانه ساختمانی بعهده متقاضی می باشد.

تسـهیات اسـتفـاده کـرده اند نمیشـود.

المپیک رسیده باشد مشمول تسهیات بند فوق می گردند.

)2کلیه اماکن مذهبی مـانند مسـاجد ،مصلی ها  ،حوزه های علمیه  ،دارالقرآن ها  ،تكایا ،حسینیه ها( ،پایگاه های مقاومت بسیج ،کتابخانه در
داخل محوطه اماکن مذهبی) دارای مجوز از مراجع ذیصاح  ،که در عرصه متعلق به مكان مذهبی احداث شـوند با توجه به اینكه در
طرح های مصوب شهری فاقد محدودیت در سطح اشغـال و تـراکم و طبقـات می باشند مشمول پرداخت عوارض نمی گردند.

تبصره يک :تسـهیات سـاختمانی این بند فقط در زمان صدور پروانه سـاختمانی تعلق می گیرد و در صورتیكه بدون اخذ پروانه ساختمانی
مبادرت به احداث بنا گردد تسهیات فوق به آنان تعلق نمی گیرد.

تبصره دو :به منظـور ایجـاد منابع مالی برای مساجد تا مساحت  50متر مربع تجاری (یک باب) در عرصه اماکن مذکور(تا 20درصد سطح
اشغال) با اخذ پروانه ساختمانی مشمول پرداخت عوارض ساختمانی نمی گردند.

مسكونی(در حد ضابطه) برای تمامی سازندگان مشمول  100درصد تسهیات اعطائی کاهش عوارض می شوند.

)19اماکی که در هنگام صدور پروانه ساختمانی براساس طرح های مصوب شهری (جامع  ،تفصیلی  ،هادی) و مجوزهای صادره از کمیسیون ماده 5

و یا کارگروه امور زیربنایی بدون تامین پارکینگ مجاز به احداث بنا می گردند پارامتر  Tبرابر تعداد واحد پارکینگ هایی که امكان تامین آن وجود

ندارد در فرمول عوارض زیربنا و پذیره لحاظ می گردد  ،در غیر اینصورت مقدار ضریب  K 2در فرمول زیربنا و پذیره صفر در نظر گرفته می شود.

تبصره  :این بند فقط در هنگام صدور پروانه ساختمانی لحاظ می گردد و در سایر درخواست ها مقدار Tدر فرمول زیربنا و پذیره صفر در نظر گرفته می شود.

)20تسهیات تشویقی بلند مرتبه سازی

ماده واحده :به منظـور تشویق مـالكین و سرمـایه گذاران در جهت بلند مرتبه سازی و جلوگیری از توسعه بی رویه شهر از نظر وسعت و ممانعت از

تخریب اراضی کشـاورزی و باغات پیرامون شـهر و کنترل افزایش نامناسـب محدوده قانونی شهر و تسهیل در ادامه خدمت مطلوب به شهروندان  ،به
شهرداری اجازه داده می شود که زمان صدور پروانه ساختمانی در اخذ عوارض تراکم باکاربری مسكونی به شرح زیر اقدام نماید:

تبصره سه :به منظور ایجاد منابع مالی برای اماکن مذهبی( به استثناء مساجد) با مساحت  500متر مربع و بیشتر تا مساحت  50مترمربع بنای
تجاری(یک باب) در عرصه اماکن مذکور با اخذ پروانه ساختمانی مشمول پرداخت عوارض ساختمانی نمی گردند.
 )۳به منظور ارائه تسهیات و تشویق سرمایه گذاری جهت رفع کمبود و کاستیها در شهر ،بهنگام صدور پروانه ساختمانی که دارای مجوز از
مراجع ذیصاح باشند تسهیاتی به شرح ذیل تعلق می گیرد:
ردیف

1

شرح عوارض

عنوان
احداث مسافرخانه ،
متل و هتل

2

احداث ترمينال توسط
اشخاص حقيقی و
شركتهای تعاونی

3

احداث بنا در بافتهای
فرسوده شهری و
سکونتگاههای غير رسمی
(مسکونی)

4

احداث پاركينگ های
طبقاتی و ساير پاركينگها
در كليه كاربری ها به هر
ميزان درهنگام صدور پروانه
ساختمان و عدم خاف

كليه عوارض ساختمانی مسافرخانه ،متل و هتل در كاربری مربوطه (اقامتی و پذيرايی) برابر ضوابط فنی
معماری هتل به استناد قانون توسعه صنعت ايرانگردی و جهانگردی
سالنهای عمومی،دفاترفروش بليط ،خوابگاه رانندگان ،نمازخانه و سرويسهای بهداشتی ،غرفه ها،
رستوران ،واحدهای اقامتی و پذيرايی

ميزان تسهيات اعطايی
(بخشودگی)

 70درصد

 80درصد

الف – رديف استاندارد طبقات:

چون تسـهیات این آئین نامه به طبقات اعطایی سـاختمان و به تبع آن تراکم تعلق می گیرد و در اصاح پروانه های درخواسـتی آتی ،نرخ تسهیات
متناسب با وقوع طبقات در ردیف ها تغییر می نماید لذا منظور از عبارت (( ردیف جدول)) در این آئین نامه (( ردیف استاندارد طبقات)) می باشد.

به ميزان كل زيربنا حداكثر تا سقف تراكم مجاز طرح مصوب شهری

 100درصد

به ميزان كل زيربنا:شامل فضای پارك خودرو  ،فضای نصب جک ،راه پله  ،رمپ  ،ورودی پاركينگ و آسانسور

 100درصد

ب -رديف بااتر و پايين تر:

در جدول درصد تسهیات ،ردیف استاندارد طبقات شامل  4عدد به شماره  4،۳،2،1می باشد .ردیف یا عدد  1را در مقایسه با ردیف یا عدد  2جدول،

 )4مبنای محاسبات عوارض و بهای خدمات شهری در سال  ، 9۸قیمت منطقه ای تصویبی شورای اسامی شهر برای اراضی واقع در محدوده و حریم

شهر با افزایش 10درصد به قیمت منطقه ای سال  97می باشد( ،پیوست فصل سوم دفترچه).

)5در محاسبه کلیه عوارض و بهای خدمات چنانچه ملكي داراي چند بَر باشد ،قیمت منطقه ای مصوب شورای اسامی شهر (موضوع بند  4ماده مقررات

عمومی و سیاست های تشویقی) بر اساس گرانترین بَر ملک مشرف به معبر مصوب محاسبه خواهد شد.

)6شهرداری مكلف است حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تكلیف به صورت اقساط نسبت به صدور و تحویل یا ارسال پروانه ساختمان
متقاضی اقدام نماید.

تبصره :در صورت عدم تعیین تكلیف بدهی عوارضی درکلیه مجوزهای سـاختمانی از قبیل پروانه احداث بنا ،اصاحی ،عدم خاف و پایانكار مبنای
محاسبه ضوابط قانونی و تعرفه سال جاری و قیمت منطقه ای تصویبی شورای اسامی شهر می باشد.

)7مطابق ماده  12آیین نامه اجرایي قانون توسعه صنعت ایرانگردي و جهانگردي در صورت احداث تأسیسات ایرانگردي وجهانگردي و دفاتر خدمات

مسافرتي و تأسیسات اقامتي( نظیر هتل ،مهمانسرا و مسافرخانه و تأسیسات ورزشي مثل استخر) درکاربري مربوطه از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه
ساختماني مشمول تعرفه عوارض پذیره صنعتي خواهند بود .ضمن ًا مبنای محاسبه عوارض  ،نقشه های تصویبی شهرداری می باشد

تبصره  :موافقت اصولی صادر شـده و نقشـه های تایید شـده از سـوی سازمان میراث فرهنگی و گردشـگری و صنایع دستی الزامی برای صدور

پروانه ساختمانی نمی باشد.

)۸درمحاسبه عوارض صدور پروانه وگواهیهای مرتبط ،ماک عمل قیمت منطقه ای تصویبی شورای اسامی شهر براساس عرض گذر و معبر برابر با
آخرین طرح مصوب شهری می باشد.

)9درصورت بروز اختاف در مورد عوارض بین شهرداری و مؤدی مرجع رفع اختاف کمیسیون مقرر در ماده  77قانون شهرداری خواهد بود.

)10عوارض ساختمان هائی چون آسایشگاه معلوان و سالمندان و کودکان بی سرپرست  ،در صورت کسب مجوز فعالیت از مراجع ذیصاح با رعایت
مقررات شهرسازي عوارض احداث آن به صورت مسكونی محاسبه و وصول گردد .در صورت تبدیل این نوع ساختمانها یا استفـاده غیر از موارد مذکور،
در زمان تبدیل برابر مقررات شهرداري با آنها رفتار خواهد شد.

)11تشويق متقاضيان در پرداخت نقدی عوارض (جايزه خوش حسابي):

به منظور تشویق شهروندان جهت مراجعه به موقع و پرداخت  100درصد کلیه مطالبات شهرداری به صورت نقدی  ،صرف ًا عوارض آنان با ضریب 75
درصد محاسبه و اخذ خواهد شد.

تبصره يک  :این سیاست تشویقی مشمول پرداخت های اقساطی  ،تهاتر  ،ضمانت نامه بانكی ،چک  ،جرایم کمیسیون ماده  ،100عوارض خودرو ،اجارهها
و فروش مستغات و تأسیسات شهرداري ،هزینه هاي حفاري  ،معامات ،ارزش افزوده ناشی از مصوبات کمیسیون ماده  5و یا مراجع ذیصاح  ،عوارض
نوسازي و عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات نخواهد بود.

تبصره دو :کلیه ادارات ،سـازمان هـا ،نهـادهای عمومی و دولتی بانک هـا و موسسات مـالی ،صندوق ها و تعاونیهای اعتباری مشمول سیاست تشویقی

این ماده نخواهند بود.

تعاريف:

)12آن دسته از مودیانی که درخواست پرداخت قسطی بدهی عوارض صدور پروانه ساختمانی خود را بنمایند پس از پرداخت پیش قسط ،مستند به

ردیف پایین تر یا کمتر گویند و ردیف  ۳را به عدد  ،2ردیف بااتر یا بزرگتر گویند.
تبصره یک :چنانچه بر اساس ضوابط این آئین نامه پروانه صادر گردد و ذینفع تقاضای اضافه بنا(طبقه مازاد) نماید ،در صورت موافقت با اعطاء طبقه جدید،
اگر ردیف استاندارد طبقات تغییر نماید ،فقط مساحت طبقـات مـازاد مندرج در جـدول مـاده واحده مشمول تسهیات جدید می گردد .همچنین در
صورت کاهش طبقه و قرار گرفتن در ردیف اسـتاندارد طبقات پایین تر جدول ماده واحده ،کلیه محـاسـبات بر اسـاس نرخ تسـهیات ردیف
استـاندارد پـایین تر انجام می شود.

مثـال :اگر مـالک هنگام صدور پروانه اولیه با ضابطه  11طبقه و با نرخ تسهیات مشمول در جدول ماده واحده به میزان 20درصد (ردیف استـاندارد)2
نسبت به اخذ پـروانه اقـدام نموده باشد و پس از آن ،هنگـام اصاح پـروانه نسبت به کاهش یک طبقه و قرار گرفتن در ردیف طبقات  ۸تا  10اقدام
نماید هنگام محاسبه عوارض جدید ،تراکم کلیه طبقات مندرج در پروانه اصاحی با نرخ10درصد محاسبه و مابه التفاوت آن مجدداً اخذ خواهد شد.
همچنین در صورتی که مالک قب ً
ا دارای پروانه  10طبقه بوده و اکنون تقاضای یک طبقه اضافی را دارد با توجه به وقوع تراکم در ردیف بااتر جدول
تسـهیات (بیشـتر از  10طبقه) فقط یک طبقه اعطایی مشـمول تسـهیات 20درصد می گردد .در مورد سایر ردیف های استاندارد طبقات نیز به
این شكل انجام می شود.

تبصره دو :در صورتی که صدور پروانه اولیه و درخواست اصاحی از نظر افزایش یا کاهش مساحت در یک سال مالی اتفاق نیفتد و در دو یا
چند سـال متوالی یا متناوب واقع گردد محاسـبات عوارض بر مبنای قیمت منطقه ای تصویبی شـورای شـهر و تعرفه عوارضی سال مورد عمل
(جاری) توأم ًا انجام می شود.

تبصره سه :چنانچه مالكینی که قبل از تصویب این ایحه اقدام به دریافت پروانه ساختمانی نموده باشند و تقاضای اعطاء طبقات اضافی ضمن رعایت
مقررات مهندسی ساختمان ،فقط عوارض مساحت طبقات جدید ،مشمول تسهیات تشویقی مندرج در ردیف استاندارد طبقات می گردد.

تبصره چهار :منظور از درصد تسهیات تراکم بلند مرتبه سازی در ایحه پیشنهادی ،کاهش میزان عوارض تراکم بر اساس تعرفه سال جاری به عنوان
جایزه بلند مرتبه سازی است.

تبصره پنج :تسهیات فوق فقط در زمان صدور پروانه قابلیت اقدام دارد.

تبصره شش :در صورت عدم رعایت ضوابط سطح اشغال و طبقات و تراکم پس از صدور پروانه در زمان احداث بنا ،ضمن ارجاع پرونده به کمیسیون
ماده صد ،تسهیات تشویقی تراکم مازاد در طبقات حذف و عوارض متعلقه بر مبنای تعرفه مصوب عوارض و بهای خدمات شهری سال جاری محاسبه و
وصول خواهد شد.

تبصره هفت :چنانچه مالكینی که اقدام به تجمیع پاکهای منجر به حذف گذرهای اختصاصی این پاکها نمایند ،شهرداری در قبال عرصه گذر حذف
شده برابر قیمت کارشناسی روز بهای آن را دریافت می نماید.

تبصره هشت :عوارض ارزش افزوده ناشی از مصوبه کمیسیون ماده پنج به ازای هر مترمربع 25 Pمحاسبه و اخذ گردد.
تبصره نه :ماخذ محاسبه تراکم ۳00درصد به باا به میزان 40 Pمحاسبه و اخذ گردد.

تبصره ده :سیاستهای تشویقی در نظر گرفته شده مشمول اعطاء امتیاز ناشی از کمیسیون ماده پنج نیز میگردد.

تبصره يازده :منظور از طبقه در ایحه فقط معطوف به طبقات با کاربری مسكونی ،تجاری و خدماتی باای همكف می باشد .
)21در صورت تجمیع دو یا چند پاک ثبتی ششدانگ به یک پاک سیاست های تشویقی زیر در محاسبه عوارض زیربنا و پذیره اعمال می گردد :

