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 ساختمانی پروانه صدور دستورالعمل

 .بود خواهد مصوب هادی و جامع طرح آخرين اساس بر تعاريف کلیه

برای ملک مشاع صادر و پروانه است الزامی متراژ دار و ابعاددارجهت اخذ پروانه ساختمانی، ارائه سند ششدانگ مالکیت -1

 نمی گردد.

و ساز موظفند در زمان صدور پروانه ساختمانی همزمان با ارائه نقشه های معماری  ساخت تبصره : کلیه درخواست کنندگان

نقشه های محوطه سازی )فضاهای مشاع( و فضای باز و فضای خارج از سطح اشغال در کاربری مسکونی " و سازه ، الزاما

ومورد تأيید کمیسیون فضای سبز و واحدشهرسازی قرار سطح اشغال مجاز در کاربری های باغات را ارائه و فضای خارج از 

شهرداری نسبت به صدور پايانکار اقدام نمايد. )حداقل فضاای سابز  رعايت مواردفوقگرفته و در زمان پايانکار در صورت 

و  راهروهاکاربری باغات با ارائه فضاسازی جهت ورودی و  و دری باقیمانده از فضا %30مورد نیاز در کاربری های مسکونی 

 (پارکینگ و غیره

 رعايت تعريض و بر اصالحی قبل از صدور پروانه الزامی است.-2

 کاارگری عیاجتما های بیمه قانون اصالحیه،طبق يا و ساختمانی اخذپروانه موظفنددرزمان ساختمانی های پروانه متقاضیان -3
 .نمايند بیمه را خود های احداثی ،کلیه

 .باشد داشته آن متعلقه تواندتغییردرحقوق نمی آن لک ما تغییر و صادرمیشود ملک نام به ختمانی سا نه پروا-4
 کاربری نوع ا،کارفرم خانوادگی ونام نام :شامل ساختمانی مشخصات تابلو نصب اجباربه قیدجمله پروانه توضیحات درقسمت-5

 جوابیه گونهچ یه تابلو نصب عدم ودرصورت بوده الزامی مجری ناظرو مهندسین نام و تعدادطبقات ثبتی، پالك شماره ساختمان،
 .صادرنخواهدشد شهرداری طرف از موديان مراجعه موقع در ای

( ذيل 2وتبصره)  ( قانون شهرداريها55( ماده )24صدورپروانه ساختمانی وتعیین نوع استفاده ازآنها به استنادماده صد وبند)

 ( قانون نوسازی بشرح ذيل صادرخواهدشد:29ده )ما

ساختمانی که ازطرف شهرداری صادر می شود، بايدحداکثرمدتی که بارای اتماام سااختمان مجازاسات  درپروانه های-1

 وهمچنین نوع استفاده ازآن به صورت واضح وغیرقابل دخل وتصرف وبه دورازهرگونه ابهام درج گردد

رداری ياکارگزارشروع خواهدشدوشهرداری ساختمانی باثبت درخواست مالک ودردفترشهرسازی شهفرايندصدورپروانه -2

ه ( سااعت با72ضوابط مشمول به زمین متقاضی ويادستورتهیه نقشه ومقررات مربوط به نحوه تهیه آن راکتباً ظرف مدت )

 . متقاضی اعالم خواهدنمود

 به ارائه بروکف و مکتوب اقدام نمايد. ف است قبل از دستور تهیه نقشه نسبتشهرداری موظ-3

 مالک موظف است طبق دستورنسبت به تهیه نقشه وارائه آن به شهرداری دراسرع وقت اقدام نمايد-4

 عوارض پروانه ساختمانی باارزش معامالتی زمان صدورپروانه ساختمانی محاسبه خواهدشد-5

کارگیردکه درهرزمان تعیین شده ساختمان و به آماده نموده  مالک موظف است امکانات اجرايی ساختمان موردنظرراچنان-6

لیاات رابه اتمام برساند، بنابراين تعیین ودرج مهلت درپروانه ساختمانی به منزله متعهدشدن مالاک باه اجارا واتماام عم

 ساختمانی باشرايط مندرج درآن است

وتمديدهای آن وپرداخت عاوارض متعلقاه طباق اخذپروانه ساختمانی  باتوجه به نظريه مقام معظم رهبری درهرصورت-7

 تعرفه توسط دستگاه های نظامی،انتظامی وامنیتی و... به شهرداری الزامی است

رصورتی که مالک با توجه به مهلت  و اتمام عملیات  ساختمانی نسبت به شروع عملیات ساختمانی اقدام ننمايد موظف د -8

 .يداست بر اساس ضوابط روز شهرداری اقدام نما

مان می نمايندموظفند کلیه قوانین ومقررات ملی سااختکه از شهرداری درخواست صدور پروانه ساختمانی  یکلیه مالکین-9

 رارعايت نمايند. (گانه22)مباحث 
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 5نحوه ارسال کلیه پرونده ها به دبیرخانه کمیسیون ماده  
در صورتیکه مالک تقاضای تغییر کاربری يا افزايش تراکم و تبديل به تجاری و تفکیک ... را داشاته باشاد قبال از ارساال 

جهت انجام مراحل قانونی شهرداری بر اساس عوارض محاسبه شده و مصوبات موجود نسبت  5پرونده به کمیسیون ماده 

 پس از اخذ نظريه مشورتی شورا  و عوارض مورد نظر اقدام و پس از اخذ چک معتبر به مبلغ عوارض مربوطه  محاسبهبه 

اقدامات الزم را به جهت ارساال شهرشهمیرزاد )در خصوص انهار،درختان ،وضعیت کاربری باغات( منطبق بر ضوابط طرح

شهرداری جهت موارد فوق چک به عنوان ضامانت تقاديم مالکینی که به  "معمول نمايند ضمنا 5پرونده به کمیسیون ماده 

مطرح و اقدام می گردد در صاورتی کاه مالاک از موضاوع  5و پرونده جهت درخواست فوق الذکر مالک در ماده نموده اند 

ارسال گردد و سپس چاک پاس از کسار  5مصوبه می بايست به ماده  زبثصمنصرف گردد درخواست نامبرده جهت ابطال

 دت خواهد بود.قابل عو 15%

 

 

صنعتی واداری به صورت تک واحدی و مجتمع به شرح جدول ذیل –تجاری -عوارض صدور پروانه ساختمانی

 محاسبه میگردد:

 

 (دوبلکسیجدول تعرفه زیربنای ساختمانی  )مسکونی 
 

 کشوربر اساس جدول ذيالمدير کل محترم امور شهرداريهای وزارت  7/7/86مورخ  34/85966با در نظر گرفتن مفاد نامه شماره 

 محاسبه میگردد.

 

 حداقل عوارض هر مترمربع ضریب فرمولهای محاسباتی مساحت ردیف

 P.S 30000 مترمربع 150تا  1
 P.1/2.S 32000 مترمربع 300تا  2
 P.1/5.S 34000 مترمربع 450تا  3
 P.3.S 36000 مترمربع600تا 4
 P.3/2.S 38000 مترمربع 750تا 5
 P.3/50.S 40000 مترمربع به باال 751از 6

 
ابل صدور (مساحت پروانه ساختمانی قS(:آخرين ارزش منطقه بندی مورد عمل اداره دارايی و )Pدر فرمولهای جديد فوق )

 می باشدو چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض،ارزش منطقه بندی گرانترين بر لحاظ خواهد شد.

 

 (تبصره الف
ر بصدور پروانه ساختمانی مورد تقاضا به صورت پلکانی محاسبه نخواهد شد و عوارض کل مساحت قابل صدور عوارض 

 حسب فرمول رديف مربوطه محاسبه می گردد.

 (بتبصره 
در  ايثارگران( )با رعايت قانون جامعدرصد به باال  25آزادگان و جانبازان)همسر، فرزندان و والدين(،خانواده معظم شهداء

 راساسب و مکاتبه با دستگاه مربوطه جهت قبول پرداخت عوارضات قانونی ت ارائه مدارك معتبر از سازمان مربوطهصور

مداد و و همچنین افراد تحت پوشش کمیته امترمربع تجاری  20مترمربع احداث واحد مسکونی و 120تا بخشنامه ابالغی 

متر  100تا  براساس بخشنامه ابالغی دارای کد و شماره پرونده()بهزيستی در صورت ارائه مدارك معتبر از سازمان مربوطه

 معاف می باشند.برای يکبار احداث واحد مسکونی مربع 
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 مسکونی بیشتر از یکواحدعوارض صدور پروانه 
 

 

 مبنای محاسبه عوارض برای هر مترمربع سطح ناخالص کل بنا سطح ناخالص بنا ردیف

 میانگین سطح واحدها()×ریال(000/07برابر قیمت منطقه بندی هر مترمربع زمین)حداقل 3 مترمربع 200تا  1

                                                                                                                    100     

 (میانگین سطح واحدها(×)000/90)حداقل برابر قیمت منطقه بندی هر مترمربع زمین3 مترمربع400تا 2

                                                                                                                          100 

 (میانگین سطح واحدها(×)000/110برابر قیمت منطقه بندی هر مترمربع زمین )حداقل5/3 مترمربع600تا 3

                                                                                                                          100 

 (میانگین سطح واحدها(×)000/130برابر قیمت منطقه بندی هر مترمربع زمین )حداقل4 مترمربع 600بیش از  4

                                                                                                                          100 

 

 

 

 

 

 م شده با ضوابط مجاز اعال کمتر از حد مجازعوارض پذیره یک مترمربع از واحد )تجاری   اداری ( با دهنه مغایر

 (LOطول دهنه مجاز به متر =         L)طول دهنه به متر=

 

 اداری  تجاری

 F ( 1+ N/10 + L –LO/10)8/1 F ( 1+ N/10 + L –LO/10)6زیرزمین                 

 F ( 1+ N/10 + L –LO/10)8/4 F ( 1+ N/10 + L –LO/10)8/4همکف                    

 F ( 1+ N/10 + L –LO/10)7/3 F ( 1+ N/10 + L –LO/10)6/3اول                        

 F ( 1+ N/10 + L –LO/10)6/3 F ( 1+ N/10 + L –LO/10)4/2دوم                      

 F ( 1+ N/10 + L –LO/10)4/2 F ( 1+ N/10 + L –LO/10)8/1سوم به باال          

 F ( 1+ N/10 + L –LO/10)8/1 F ( 1+ N/10 + L –LO/10)8/1انباری وزیرزمین

 F ( 1+ N/10 + L –LO/10)2 F ( 1+ N/10 + L –LO/10)2نیم طبقه             
 

 Fقیمت تراکم منطقه =

 nتعداد =
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الیحه نحوه محاسبات عوارض صدور پروانه جهت یک متر مربع از واحدهای تجاری و خدماتی و موسساتی  که  

 بصورت بازرگانی اداره می کردند و کلیه بانکها وصندوق های قرض الحسنه

 

  پذيارهمیزان  طبقات رديف

 P8 کمتر نباشد  ريال000/70مشروط به اينکه حداقل هر مترمربع P 8 همکف 1

 p 5/5 کمتر نباشد  ريال000/60اينکه حداقل هرمترمربع ، مشروط ب P5/5 زيرزمین 2

 p 6 کمتر نباشد ريال000/40مشروط  به اينکه حداقل هرمترمربع P6 طبقه اول 3

 p 5 کمتر نباشد ريال000/35باينکه حداقل هرمترمربع ، مشروط P5 طبقه دوم 4

 p 3 کمتر نباشد ريال000/27اينکه حداقل هرمترمربع ، مشروط بP3 طبقه سوم به باال 5

 P5/3 کمتر نباشد ريال000/30به اينکه حداقل هرمترمربع ، مشروط P5/3 انباری در زير زمین 6

 P4 کمتر نباشدريال 000/28هرمترمربع، مشروط  به اينکه حداقل P4 نیم طبقه 7

 

Pقیمت منطقه ای  = 

ت برای صدور پروانه ساختمانی واحدهای تجاری و ادرای  و صنعتی  وخدماتی درهنگام نوسازی و تجدياد بناا در حاد متاراژ و ضاعی

 مندرج در پروانه قبلی و يا آخرين گواهی پايان کار معادل پنجاه درصد  عوارض پذيره ومحاسبه و دريافت  گردد. 

  رداخت نموده برای تجديد بنا به تعداد پارکینگ هائی  کاه عاوارض پرداخات شادهساختمانهايی  که در گذشته  عوارض پارکینگ پ

 محاسبه نگردد. 
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 نحوه محاسبات عوارض پذیره جهت یک متر مربع از واحد اداری
 

 

P 5/4=E   1 همکف ریال کمتر  نباشد.  000/24مشروط بر اینکه از مبلغ 

P 4=E   2 زیرزمین ریال کمتر  نباشد.  000/19مشروط بر اینکه از مبلغ 

P 3 =E   3 طبقه اول ریال کمتر  نباشد.  000/15مشروط بر اینکه از مبلغ 

P 2 =E   4 طبقه دوم ریال کمتر  نباشد.  000/14مشروط بر اینکه از مبلغ 

P 5/1 =E   5 طبقه سوم به باال ریال کمتر  نباشد.  000/10مشروط بر اینکه از مبلغ 

P 5/1 =E   6 نیم طبقه ریال کمتر  نباشد.  000/10مشروط بر اینکه از مبلغ 

 

 

E :. عوارض پذيره يک متر مربع از واحدهای اداری 

P قیمت منطقه ای : 

 تبصره :

 تامین پارکینگ برای اماکن فوق الزامی است.

 متراژ واحد های پارکینگ می باشد. در غیر اينصورت مجتمع اداری ملزم به زمین  مناسب به شهرداری جهت احداث پارکینگ به
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 یعتالیحه نحوه محاسبات  عوارض پذیره جهت یک مترمربع از واحد صن
 

 

 حداقل میزان پذیره طبقات

 ريال کمتر نباشد000/40مشروط بر اينکه از  مبلغ  برابر قیمت منطقه ای      N=4P همکف 1

 ريال کمتر نباشد000/20مشروط بر اينکه از  مبلغ  برابر قیمت منطقه ای      N=4P زيرزمین 2

 ريال کمتر نباشد000/20مشروط بر اينکه از  مبلغ  برابر قیمت منطقه ای    N=4P بقیه حاالت 3

 

P=  قیمت منطقه ای 

N=  عوارض پذيره صنعتی 

 

 

 

 و بیشتر اداری با ارتفاع ودهنه مجاز –پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری 

 (      N(     ) تعداد مغازه =    Pارزش معامالتی = )

 نوع کاربری                                                  

 طبقات

 اداری  تجاری

 P(N+10)7/0 P(N+10)7/0 همکف 

 P(N+10)4/0 P(N+10)4/0 زیرزمین

 P(N+10)35/0 P(N+10)3/0 اول

 P(N+10)3/0 P(N+10)20/0 دوم

 P(N+10)2/0 P(N+10)2/0 سوم به باال

 P(N+10)1/0 P(N+10)1/0 انباری

 P(N+10)3/0 P(N+10) 3/0 نیم طبقه

 
 و سرا تا ده متر عمق بر اسااس قیمات منطقاه ای مانند پاساژ تیمچهعوارض پذيره مجتمع های اداری و تجاری :1تبصره

عمق بار  متر 20درصد قیمت منطقه ای جبهه اول و مازاد بر  80جبهه اول و مازاد بر آن به ازای ده متر عمق دوم بر اساس 

درصد قیمت منطقه ای جبهه های بعدی کمتر نباشد)که در اين صورت قیمت منطقه ای جبهه های بعاد ماالك  60اساس 

 می شود. خواهد بود( محاسبهعمل 

 

عوارض پذيره فضاهای مشاعی شامل تاسیسات انباری غیر تجاری راه پله فضاهای عمومی که به صورت مشاعات :2تبصره

 ود.شبوده،پارکینگ و غیره که به صورت واحد تجاری مورد استفاده قرار نمی گیرد با تعرفه مسکونی محاسبه و وصول می 

 بر اساس قیمت منطقه ای بر جبهه اصلی محاسبه خواهد شد. "حد صنعتی کالعوارض پذيره وا:3تبصره

ی دفااتر :برای فضاهای باز مورد استفاده در کاربريهای مختلف که در راستای انجام فعالیت مربوطه مثل باراندازها4تبصره

 استفاده شود. جدول تجاری فوق 6رواش....از مقوله انبار رديف کا-اراژهاگ-نبارهای علوفها -آهن فروشی

 (تعرفه صنعتی خواهد شد.2/1عوارض بنای گلخانه با مصالح  ساختمانی )سنگین(و آبزيان با يک دوم)(     5تبصره

ه درصد تعرفه صانعتی محاساب 50لحاظ ی ازقبیل هتل  و....عوارض صدور پروانه ساختمانی باکاربری گردشگر   ( 6تبصره

 می گردد.

رای مجاوز ساازمان ايرانگاردی و مهمانپاذير دا-سافرخانهم-هتل آپارتمان-احداث واحدهای اقامتی شامل:هتل   (7تبصره

جهانگردی و همچنین احداث فضاهای باز خدماتی تجاری،رستوران،غرفه تجاری،صنايع دستی که در واحدهای اعالم شده 

ر دباز می شود و راه مستقیم به معاابر شاهر ندارناد اين تبصره احداث می شود و درب ورودی آن در مجموعه های مذکور 

 صنعتی عمل می گردد. %50کاربری مربوطه با رعايت تراکم مجاز بر مبنای تعرفه 
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م در محاسبه عوارض پذيره برای واحدهای خدمات عمومی مثل میادين میوه و تره باار و باازار عرضاه مساتقی    (8تبصره

 )يک/ششم(پذيره صنعتی لحاظ می شود.6/1کاال)دارای مجوز از مراجع ذيربط(

باارای محاساابه عااوارض پااذيره اسااتقرار واحاادهای عملکااردی مااورد نیاااز شاابکه تاسیسااات زياار بنااای     (9تبصااره

سته به شهر)آب،برق،گاز،فاضالب و...(ايستگاههای عرضه مواد سوختی)بنزين،گازوئیل،گازو...(و ديگر واحد های خدماتی واب

 رفه تجاری استفاده می شود.(تع2/1شهر با يک/دوم)

 (تعرفه تجاری محاسبه خواهد شد.2/1ساير موارد بر اساس يک/دوم)   ( 10تبصره

عوارض صدور پروانه ساختمانی جهت احداث موسسات دولتی و نهادها  و موسساات و آموزشاگاههای غیار    ( 11تبصره

تمانی عوارض صدور پروانه ساخ%60ت میگردند با لحاظ دولتی که با اصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول پرداخت مالیا

 تجاری)بند سه همین تعرفه(و ساير ساختمانهای که از شمول تعاريف بند يک تا سه بخشنامه وزارت کشور خاارج باشاند

 عوارض صدور پروانه ساختمانی آنها با لحاظ تعرفه اداری محاسبه میگردد.

 (12تبصره 

بخش خصوصی دربخش های گردشاگری شاامل اقامتی،پاذيرايی،تفريحی و....فرهنگای به منظورتشويق سرمايه گذاران 

هاای )بیسات درصاد( هزيناه %20شاهرداری  ی،ورزشی،بهداشتی ودرمانی ونمايندگی هاای مجازخودرووگارژهاا،آموزش

 1000)تاا  براساس برنامه زمانبندی اعالم شادهمشروط براينکه متقاضی شروع به اجرای عملیات ساختمانی صدورپروانه 

نمايدرادريافت می کندوچنانچه به غیرازعوامل قااهره ازاجارای پاروژه ماه ( 36مترمربع به باال  1000ماه و از  24مترمربع 

)پنج درصد( کال عوارضاات %5وقفه ايجادشودبه ازای هرماه تعويق به میزان  نمايديادراجراءبراساس زمانبندی خودداری 

ولیه افزوده وشهرداری آن راازمالک درزمان صدورپايان کاردريافت خواهدکرد. بديهی )بیست درصد( ا%20واقعی به میزان 

اساات تشااخیج موجااه ياغیرموجااه بااودن تاخیربااه عماال آمااده برعهااده کمیتااه ای متشااکل ازرياساات شااورای 

مالاک شهر،شهردار،يکنفرکارشناس رسمی دادگستری به انتخاب شورای شاهريايکی ازاعضاای منتخاب شوراوشاخج 

 .نده قانونی وی ومسئول امورقراردادهاياکارشناس حقوقی شهرداری به تشخیج شهردارخواهدبوديانماي

به صورت فازبندی اجرا گردد حداکثر مهلات اخاذ  12( در صورتی که مجموعه های گردشگری مربوط به تبصره 13تبصره 

 ماه می باشد. 48دريافت پايانکار 

 

  

 

 پزشکیعوارض صدورپروانه ساختمانی وخدمات  
 

ا، عوارض صدورپروانه ساختمانی واحدهای مطب پزشکان، روانپزشکان، دندانپزشکی ، بینائی سنجی، راديولوژی ها، آزمايشاگاه ها

 در محاسبه مانند عوارض تجاری خواهند بود. سونوگرافی، داروخانه ها وحرف وابسته بخش خصوصی 
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 سرایداری عوارض

 نمايند تبديل مربع متر 24 سقفتا سرايداری واحد يک به را پارکینگ در مازاد فضای از قسمتی دارند قصد که مالکینی

 متر 24 بر مازاد صورت در و نمايند پرداخت را محل آن تراکم برابر 2هزينه شده تبديل مساحت کل ازای به بايست می

 .اخذگردد منطقه تراکم برابر چهار بنا اضافه مربع متر هر ازای به مربع،

 برابر  5 بنا  مربع متر هر ازای بهاحداث گردد در يک طبقه در صورتیکه سرايداری به صورت منفصل از ساختمان  "ضمنا*

  . اخذگردد منطقه تراکم

 

 

 تعمیرات ساختمان   عوارض

نمايند در غیر  را اخذ کلیه مالکین امالك غیر مسکونی موظفند قبل از هر گونه اقدام جهت تعمیرات از شهرداری مجوز الزم 

 اين صورت شهرداری می تواند توسط عوامل اجرايی خود از انجام عملیات جلوگیری نمايد.

 لذا در صورتیکه تعمیر ملک از نظر مقررات شهرداری بالمانع باشد،مالک می تواند اقدام به دريافت مجوز نمايد.

 الف (عوارض تعمیرات بانکها و اصالح نما

 ز بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه عوارض تعمیرات ا

 15P×عوارض تعمیرات در زمان اخذ مجوز =مساحت شعبه 

  25P×بدون اخذ مجوز =مساحت شعبه  عوارض تعمیرات 

اقدام نمايند به ازای هر مترمربع نما در زمان اخذ شهرداری  چنانچه شعبات بانکها نسبت به اصالح نما طبق ضوابط  "ضمنا

 وصول گردد P15و بدون اخذ مجوز   P15ز مجو

 اليحه برقراری عوارض تعمیرات داخلی تجاری و خدماتی و غیره به غیر از مسکونی ب(

 P4×هزينه تعمیرات در زمان اخذ مجوز =مساحت واحد کسبی 

 P7×هزينه تعمیرات بدون اخذ مجوز =مساحت واحد کسبی 

 تبصره:

و کاشی کاری و سرامیک و نازك کاری و... می باشد در صورت بروز حوادث غیر هزينه تعمیرات تجاری شامل سفید کاری 

  مترقبه و ارائه گزارش آتش سوزی مبلغ عوارض تعمیرات اخذ نمی گردد.
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 عوارض ایمنی
 

برای واحدهای ساختمانی که از شهرداری پروانه ساخت دريافات مای نمايناد شاامل مساکونی  عوارض ايمنی ساختمان 

 :به شرح ذيل می باشد …تجاری وخدماتی و

 ريال5000مترمربع به ازای هرمترمربع  100برای هر ساختمان مسکونی تا  –الف 

 ريال6000مترمربع به ازای هرمترمربع  500رای هر ساختمان مسکونی تا ب -ب 

 ريال7000ازای هرمترمربع  مترمربع به 1000برای هر ساختمان مسکونی تا  -ج

 ريال8000مترمربع به ازای هرمترمربع 1500رای هر ساختمان مسکونی تا ب -د

  ريال 200000خدماتی(هر مترمربع –صنعتی  –در ساير موارد )تجاری  -ه

ه پرداخت عوارض نوسازی عوارض ايمنی را بر اساس تعرفا:کلیه امالك دارای اعیانی و مشجر موظفند در هنگام 2تبصره 

 فوق به شهرداری پرداخت و مفاصا حساب دريافت نمايند.

 

 

 تامین و گسترش فضای سبز
 

 باغات( از هزينه صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی تجاری اداری سه درصاد)%3هزينه و تامین و گسترش فضای سبز: 

بابات  ( صادور دفترچاه -کارشناسی-شیروانی–بارانگیر -تغییر ارتفاع –حذف پارکینگ –بديل ت -تراکم -)مجموع بنا و ...

 ايجاد و توسعه فضای سبز در زمان صدور پروانه محاسبه و وصول میگردد.
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 معابر به مشرف یاو   مفید بالکن آمدگی پیش و بالکن عوارض
 

 

 مشرف به معابر به ازای هر متر مربع عوارض پیش آمدگی
 

1 

 

 

 F4 در واحدهای تجاری

2 

 

 

 F4 در واحدهای اداری و صنعتی

3 

 

 در واحدهای مسکونی

F3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

در واحدهای فرهنگی ، هنری،ورزشی، 

 2.5F آموزشی،بهداشتی، درمانی،پزشکی و غیره

 

 

ت معاابر باا تاسای از مقاررا  عوارض بنا جهت پیش آمدگی به سامت شاوارع وبر اساس متراژ بنا عالوه بر محاسبه  کلیه بالکنها

 هم دريافت می گردد. فوق شهرسازی و استعالم از اداره برق عوارض
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 جکوزی-سونا–استخر  

 
 

  .میباشد ريال 000/700مبلغ : هزينه هر متر مکعب عوارض جهت احداث استخر  سونا و جکوزی 1تبصره 

 

 سایبان
کلیه سايبان ها  جهت پارکینگ خودرو در داخل حیاط وهر گوناه ساايه باان باتوجاه باينکاه جازء بناای مفیاد محساوب 

يوار دمیگرددمنوط به اخذ مجوز از سوی شهرداری می باشد با ارائه درخواست مالک ونقشه وفق مقررات جاريه وهمتراز با 

 د .  ريال در صورت صالحديد شهرداری میسر خواهد بو000/325با مصالح سبک به قرار هر متر مربع  40/2حیاط با ارتفاع 

 آالچیق
از احداث کلیه آالچیق ها منوط به اخذمجوزازشهرداری میباشدوباارائه درخواست مالک ونقشه وفق مقاررات جارياه وهمتار

ريااال درصااورت صالحديدشااهرداری 000/750بعاای بامصااالح ساابک وازقرارهرمترمر 40/2باديوارحیاااط بااه ارتفاااع 

 مستلزم پرداخت تراکم سطح اشغال نیز باشد. "مسیرخواهدبود.با تائیديه  فضای سبز ضمنا

تاراکم مای  ضمنا اگر ارتفاع آالچیق از حد مجاز تجاوز نمايد مشمول پرداخت تراکم میگردد.) البته متراژ اضافه از حد مجاز

 .متعلق به آالچیق در بام بر اساس ضوابط   اخذ می گرددعوارض    "و ضمنا خورد.(

 

 نمی شود بنااحداث موارد ذیل شامل دریافت پروانه وپرداخت عوارض 
ت بدون احتسااب ضاخام هم تراز با ديوار حیاطفضای مفید متر مربع 3سرويس بهداشتی داخل حیاط به مقدار حداکثر -1

 ديوار منوط به رعايت مقررات شهروسازی وضوابط طرح جامع می باشد.

 امالکی که با توجه به طرح هادی و جامع در طرح تعريض قرار ندارد نماسازی ساختمان يا ديوارهای -2

امع در به طرح هادی و ج که با توجهتعمیرات جزئی ومرمت ساختمان وتعويض درب وپنجرهها بدون تغییر در ابعاد آنها -3

در صورتیکه به عنوان زيبا سازی باشد در غیر اين صورت هزيناه تعلاق خواهاد گرفات .  "طرح تعريض قرار ندارندصرفا

 ضمناًاين مورد منوط به رعايت مقررات شهروسازی وضوابط طرح جامع می باشد. 

 بديهی اسات کلیاهمشکلی ايجاد نکند .هرسازی و اصول شتغییر در تقسیمات داخلی ساختمان که در مسائل بهداشتی -4

 پرداخت هزينه سطح شهر ونوسازی وتائید مهندس ناظر  الزامی است .  "موارد فوق الزاما

 معابر در آمدگی پیش متر سانتی 50 با حداکثر حیاط درب و منازل درب روی سايبان -5

 .سانتیمتر 25 حد تا ها پنجره باالی و سانتیمتر 50 حد تا بامها کناره در سايبان -6

 %50(7از فرمول مقابل محاسبه می گردد:                                      )متراژ * قیمت منطقه ای * 6بارانگیر مازاد بر رديف 

 .ذيصالح مهندسین تايید درصورت پارکینگ به ها اعیانی از قسمتی تبديل -7

  .رايگان واحد هر برای مربع متر 4 سقف تا مسکونی واحد انباری -8
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 کارشناسی

 
 هزینه کارشناسی-(1

 
عدم خالف پاياان کاار درخواست بازديد جهت صدور پروانه ساختمانی و ديوارکشی مفاصاحساب،تفکیک استعالم کاربری 

 ريال 000/250مبلغ استعالم آب برق و گاز و غیره بر روی عرصه و اعیان 

 

 : 1تبصره

ی هزيناه کارشناسا ريال اخذ خواهد گرديد، 000/300مبلغ برای کلیه عملیات ساختمانی بدون مجوز و تخلفات ساختمانی 

 تفکیاک گردياده 101ريال بديهی است در صورتیکه پالك به استناد ماده 000/350واحد نقشه برداری در واحد کف و بر 

واحاد  و قید پروفیل طولی و عرضی بعهده مالک باا اخاذ تايیاد از  باشد کلیه نقشه برداری و نقشه مطالعاتی و توپوگرافی

 شهرسازی و عمران خواهد بود.

 

 

 عوارض آماده سازی

 
نجاام با توجه به اينکه بر اساس آيین نامه اجرايی قانون زمین شهری کلیه اشخاص اعم از حقیقی و يا حقوقی موظف باه ا

ساختمانی می باشند و شهرداری هیچگونه تعهدی در اين خصاوص نادارد لایکن آماده سازی در زمان تفکیک و يا پروانه 

ذا  بدلیل عدم وجود امکانات و شرايط جهت انجام آماده سازی شهرداری نسبت به انجام آماده سازی اقدام نموده است لا

عاات  باه  نارخ روز تفکیک عرصاه باه قطو   ساختمانی مالک موظف می باشدهزينه آماده سازی رابه هنگام صدور پروانه

 پرداخت نمايد.

ا ( قاانون شاهرداريه 101اصالحی قانون ثبت  ومااده 148و   147کلیه امالك و اراضی که دارای سند مالکیت  اعم از  )*

خواهناد باود. )داخال محادوده وحاريم  سااختمانی می باشند  مشمول پرداخت  آماده سازی  درهنگام صدورپروانهغیره و

 هدوزبه جز شهرك کالشهر(

رواناه باه پ*کلیه امالك و اراضی که مشاعی می باشند و فاقد بنا با کاربری باغات می توانند آماده سازی را در زمان صدور 

 نرخ روز پرداخت نمايند.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

13 

 

 عوارض صدور مجوز تخریب
ان د در زمدر سطح شهر اقدام نماينمالکین امالکی که در نظر دارند نسبت به تخريب بنا جهت ساخت و ساز و مجوز تردد 

 مراجعه توسط شهرداری عوارض به شرح ذيل دريافت و مجوز الزم صادر خواهد شد.

ی مز صادر از مالکین دريافت و مجو چهار هزار ريالعوارض تخريب به ازای هر مترمربع برای بنای موجود قبل از تخريب 

 گردد.

 تخریب و نوسازی تجاری   
نه تجاری در زمینهای مسکونی که مالک قصد نوسازی کامل را دارد درزمان محاسبه عوارض پروا در خصوص واحد های

زيربنای × )هزينه تبديل روز %30احداث بنا در صورتیکه در سنوات گذشته هزينه تبديل تجاری پرداخت نشده باشد معادل 

ز ازيربنای تجاری تخريب شده ( × روز ) هزينه تبديل  %50تجاری تخريب شده ( و در صورت پرداخت هزينه تبديل 

 عوارض مالک کسر گردد.

 : معبر به تجاوز عوارض

 کمیسیون در و اصالح در زمان نوسازی و بهسازی ابقاء رای از پس نمايد معبر به تجاوز ساز و ساخت در فردی هنگامیکه

و بنای احداثی در قسمت عرصاه تجااوز گردد اخذ و محاسبه تراکم برابر 20يافته تجاوز عرصه متراژ میزان به صد  ماده

 . برابر تراکم قابل وصول خواهد بود 4يافته به صورت 
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 ساختمانی اعتبارپروانهمراحل 
 مهلت شروع واتمام عملیات ساختمانی-الف(

 4/10/90-61369/42/50وزارت کشااورکه طاای نامااه شااماره  24/11/71-33/3/25281براساااس بخشاانامه شااماره

ه دفترامورشهری وشوراهای استانداری سمنان ابالغ گرديده حداکثرمهلت شروع عملیات ساختمانی ازتاريخ صدورشناسنام

 ( ماه )جمعاً به مدت سه ساال( وپاس24ساختمانی به مدت يک سال واززمان شروع تاپايان عملیات ساختمانی حداکثرتا)

 .وباروهرباربه مدت يکسال قابل تمديدخواهدبودازاتمام مهلت فوق حداکثربرای د

 1تبصره 
 .اعتبارپروانه اززمان صدورساختمانی مالك عمل می باشد 

 

 تمديدپروانه ساختمانی درمهلت قانونی

ای درصورتی که مالک قبل ازاتمام مهلت پروانه ساختمانی جهت تمديدبه شهرداری مراجعه نمايدودرخواست کتبی خودرابر

قدام ابا اخذ عوارض تمديد پروانه نسبت به اعتبار بمدت يکسال تمديدارائه دهدوثبت دبیرخانه شهرداری گردد، شهرداری 

 می نمايد

 ونیتمديدپروانه ساختمانی پس ازمهلت قان

 

 عوارض بنا اخذ خواهد شد. %50به ازای هرسال تمديد پس از مهلت قانونی 

                    جهت تمديدپس ازاتمام مهلات قاانونی پرواناه سااختمانی باه شاهرداری مراجعاه نماياد درصورتی که مالک به هردلیل

 می بايست طبق تعرفه ذيل عوارض تمديدپروانه ساختمانی راپرداخت نمايد:
 (1صره تب

( درصورت وقوع حوادث غیرمترقبه وخارج ازاختیارمالاک ويابراسااس احکاام 77شهرداری می تواندبانظرکمیسیون ماده )

قضايی که موجب رکودعملیات ساختمانی رافراهم نموده باشدبارعايت ضوابط نسبت باه کسارمدت رکودعملیاات اجرايای 

 .مدت قانونی اتخاذتصمیم نمايد ساختمان ازمدت سپری شده اقدام نموده ونسبت به بقیه

 .مالک تازمان تغییرکاربری ملک نسبت به شروع عملیات ساختمانی اقدام ننموده باشد-1

 .پروانه ساختمانی ازسوی مراجع قضايی ابطال شده باشد-2

 .چنانچه مودی ازدريافت پروانه ساختمانی قبل ويابعدازصدورپروانه ساختمانی ازاحداث آن منصرف شود-3

داماه وقف احداث بنا، براثرحوادث غیرمترقبه)ناشی اززلزلاه،طوفان،آتش ساوزی و...( کاه موجاب انصاراف مالاک ازات-4

 .( شهرداری برسد، کارمزدتعلق نخواهدگرفت77ساختمان شود، چنانچه به تايیدکمیسیون ماده )

 (2تبصره 

ازخوداقدام ،چنانچه هرياک ازماالکین مالک موظف است پس ازصدورپروانه ساختمانی نسبت به شروع عملیات ساخت وس

قبل ازصدورپروانه ساختمانی نسبت به ساخت وسازاقدام نموده باشندتوسط بازرسان ساختمانی نسبت باه اداماه سااخت 

 .وسازجلوگیری وپروانه ساختمانی مالک جهت اقدام بعدی به کمیسیون ماده صدارجاع گردد

 (3تبصره 

اری مکلاف امت تملک امالك درطرح، امتیازپروانه راباشهردرای توافق نموده اند، شاهرداستثنائاً برای افرادی که درقبال غر

است درزمان درخواست مالک نسبت به صدورپروانه پس ازرعايت ضوابط شهرسازی برابرتوافقات اقدام نمايد،لیکن پاس 

 .ازصدورپروانه ساختمانی مدت اعتبارتابع شرايط مندرج درهمین ماده خواهندشد

 ذشتهگ پروانه شروع به کار عملیات ساختمانی در مهلت قانونی يکساله مندرج در  تاريخ از سال 2که صورتی در :4 تبصره

 و بررسای شهرساازی روز ضوابط با پروانه بايست می باشد ننموده اقدام ساختمانی عملیات به نسبت مالک ولی باشد

 .رددگ دريافت مالک از آن التفاوت مابه و کسر قبلی واريزی و محاسبه روز به تعرفه طبق درآمد واحد به ارجاع از پس

 .بود خواهد ناظر مهندس گزارش و فرم ارائه ساختمانی عملیات شروع مالك*

 پايان ماه دو در ( يا اقساط نقدی چه)مالک توسط ساختمانی عوارض کلیه حساب تسويه و پرداخت صورت در:5 تبصره

 معرفی روند در شدن طوالنی دلیل به اما5شورای شهر و تأيیديه کمیسیون ماده  پس از تأيید شهرداری حساب به سال

 پذيره عوارض فقط باشند مشکل دچار سند اصالح يا و مهندسی نظام سازمان توسط ...،ناظرو طراح محاسب مهندسین

 بقطپذيره  عوارض مذکور تاريخ از بعد مالک مراجعه صورت در و اخذ و محاسبه94به سال  ماه خرداد  پايان تا 94سال 

 .شد خواهد دريافت ازمالک التفاوت مابه و محاسبه روز به تعرفه
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 صدور پروانه ساختمانی  المثنی
 

 ، 7جادول شاماره صدور پروانه ساختمانی  المثنی با توجه به بخشنامه ابالغای وزارت کشاور باا دريافات کاارمزدی معاادل 

 :تمانی المثنی  صادر خواهد گرديد صدورپروانه ساخ
 7جدول شماره

 

 ردیف

 موضوع عوارض

 ريال000/20فروش يکجلد  شناسنامه ساختمان  1

مالک در مورد فوق تقصایری نداشاته باشاد و تعويض شناسنامه ساختمانی در اثر فرسودگی يا آتش سوزی بشرطی که  2

مشروط به اخاذ گاواهی از شاورای اساالمی شاهر ونیاروی  ريال000/300بصورت ناخود آگاه بوجود آمده باشد معادل 

 انتظامی 

برسد  در صورت مفقود شدن شناسنامه ساختمانی با ارائه استشهاديه محلی که با تائید شورای اسالمی و نیروی انتظامی

 ريال000/350معادل 

 ريال000/200عوارض تمديد  پروانه ساختمانی  3

 

 : 1تبصره 

دور تصرف و مخدوش نمودن در شناسنامه ساختمانی موجب ابطال شناسنامه خواهد گرديد و تمديد و صهر گونه دخل و 

 مجدد آن مطابق با مقررات تمديد پروانه خواهد بود) تبصره های الحاقی تمديد پروانه (

 : 2تبصره 

ه س تعرفم و ....... بر اسامالك عمل برای محاسبه عوارض شهرداری )صدور و تمديد پروانه ساختمان پايانکار استعال

 مصوب خواهد بود.

 : 3تبصره 

 شه طرحدر موارد خاص که مقرر باشد امالکی  به محدوده خدماتی اضافه شود با توجه به اينکه افزايش محدوده در نق

ه پس د کظفنهادی يا جامع لحاظ نگرديده باشد و سرانه های خدمات عمومی بايد از پالك مورد نظر تامین گردد مالکین مو

داری از اراضی خالج تفکیکی را جدای از عوارض تفکیکی به حساب شهر %50از کسر شوارع و کاربريهای عمومی میزان 

 مالك عمل تعیین قطعات با توجه به صرفه و صالح شهرداری بتوسط شهرداری انتخاب گردد "منظور فرمايند ضمنا

خت ن پردابری مرتبط )ازجمله مسکونی (تغییر خواهد يافت که بدووبديهی است کاربری ملک بنا به درخواست مالک به کار

 بود . پس از اخذ مجوز از شورای محترم اسالمی و کمیسیون های مربوط خواهد"عوارض تغییرکاربری که مورد فوق صرفا
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 صدور پایان کارساختمانی
 درموعدمقررموظف به اخذپايان کارمی باشدمالک يادارنده پروانه پس ازاتمام کارساختمان 

 عوارض تاخیردراحداث ساختمان وعدم دريافت پايان کار*
سااس درمواقعی که صاحبان پروانه ساختمانی به هردلیل بعدازمدت مقررجهت اخذپايان کاربه شهرداری مراجعه نمايند برا

 بندذيل اقدام خواهدشد:

 ياتااريخ فارم اتماام عملیااتونصب کنتورگازوبرق ويااقبوض گااز،برق وتلفان مانندتاريخ اگرمالک باارائه مستندات -(1

ريخ ، اثبات نمايدکه ساختمان خودراقبل ازپايان مهلت قانونی )سه سال پس ازتاساختمانی امضاء شده توسط مهندس ناظر

 95 شرح ذيل برای سال صدورپروانه ساختمانی( به اتمام رسانده است ، می بايست فقط عوارض تاخیردرصدورپايانکاررابه

 به پردازد:

 P:   ارزش معامالتی

   S: مساحت ساختمان

 Yم عملیات ساختمانی جهت درخواست پايان کار: ک درمراجعه به شهرداری پس ازاتماتعدادسال های تاخیرمال

 Kضريب درصد: 

P)× (S)× (Y)) %K 

 %30 سال6تا 5

 %50سال 10تا7

 %70سال 15تا11

گاازوتلفن وياتااريخ تکمیال فارم اتماام  بنابه شواهدموجود)تاريخ نصب انشعابات وبرق وياقبوضاگرساختمان مالک -2

نه عملیات ساختمانی توسط مهندس ناظر( پس ازسه سال ازتاريخ صدورپروانه ساختمانی به اتمام رسیده باشدومالک پروا

يخ عدازسه سال ازتاريخ اخذپروانه تاتاارساختمانی خودرادرموعدقانونی تمديدنکرده باشدمی بايست فقط عوارض تمديد،ب

 ( اين تعرفه پرداخت نمايد2بق بند)ب( ماده )پايان اتمام عملیات ساختمانی ط
 

 تشويق شهروندان درصورت درخواست ودريافت به موقع پايان کار-(3

ام عملیاات جهت تشويق مالکینی که درمهلت مقررومندرج درپروانه سااختمانی وتمديادهای قاانونی آن نسابت باه اتما

ت از مجموع عوارض سااختمانی کاه در زماان پايانکاار مای بايساساختمانی اقدام نموده وبالفاصله پايانکاردريافت دارند

 .کسر می گردد %5به میزان  بجزء جرائم ماده صدو عوارض نوسازیو...يند از قبیل حمل زباله،سطل زباله پرداخت نما

 

 يند.شامل مالکینی خواهد بود که ساختمان قديمی و کهنه خود را تخريب و درخواست پروانه ساختمانی نما تشويقاين  (4

الک موظاف م( اخذ پايانکار مالك بر تسويه حساب کامل مالی نمی باشد و اگر بنا به هر دلیلی بدهی در پرونده باقی بماند 5

 به پرداخت آن می باشد.
 

 %10نسبت به اجرای نمای اصلی ساختمان )باابیش ازنمای کمیته سیما ومنظر شهری مورد مصوب مالکینی که برخالف (6

مغايرت( اقدام نمايندوچنانچه موضوع درکمیسیون ماده صد طرح ومنجربه صدوررای مبنی براعاده پروناده باه شاهرداری 

بااحتساب کلیه سطوح اعام از بازشاو  و ... جهت اخذعوارض متعلقه گردد، می بايست به ازای هرمترمربع سطح نماسازی 

 .اخذگردد( P10) معادل

 

اخیر (در هنگام درخواست مالک جهت اخذ پايانکار ،در صورت عدم اعتبار پروانه مالک ملزم به تمديد نباوده و جريماه تا7

 شامل می گردد.
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 عوارض تفاوت پروانه اعم ازمسکونی،تجاری وخدماتی
 

مساحت مسکونی ، تجاری،خدماتی وغیره )اعم ازافزايش بنابراثرتغییرنقشه يااتخلف سااختمانی (  درصورت افزوده شدن

 .عوارض مابه التفاوت اضافه بنای جديدباارزش معامالتی زمان مراجعه ، محاسبه ووصول می گردد

 

 مسکونی

ه ساختمانی( عالوه برجرائم ماده صادکدرصورت افزوده شدن مساحت مسکونی )اعم ازافزايش بنابراثرتغییرنقشه ياتخلف 

نی بار اسااس تعرفاه به نرخ سال تخلف محاسبه می شود ،عوارض مابه التفاوت بنای جديد،تغییر نقشه يا تخلف سااختما

 محاسبه ووصول میگردد.زمان روز

 
 تجاری

به  برجرائم ماده صدکه )اعم ازافزايش بنابراثرتغییرنقشه ياتخلف ساختمانی( عالوه تجاریدرصورت افزوده شدن مساحت 

ن نی بر اساس تعرفه زماانرخ سال تخلف محاسبه می شود ،عوارض مابه التفاوت بنای جديد،تغییر نقشه يا تخلف ساختما

 محاسبه ووصول میگردد.روز

 
 خدماتی

به  صدکه )اعم ازافزايش بنابراثرتغییرنقشه ياتخلف ساختمانی( عالوه برجرائم ماده خدماتیدرصورت افزوده شدن مساحت 

ن نی بر اساس تعرفه زماانرخ سال تخلف محاسبه می شود ،عوارض مابه التفاوت بنای جديد،تغییر نقشه يا تخلف ساختما

 محاسبه ووصول میگردد.روز

ول تبصره: در مواردی که رأی کمیسیون ماده صد بر اخذ جريمه صادر و يا بدلیل زمان احداث بنا در سانوات گذشاته مشام

ار هزينه های صدور پروانه به نرخ روز با توجه به دفترچه عوارض محاسبه و اخذ میگاردد و ساپس پايانکابرائت می شود 

 صادر می گردد.

 

 ررابطه بانحوه دريافت عوارض پذيره ساختمان های مربوط به شرکت ها واداراتد -(3ماده 

ده محترم ولی فقیه درخصوص عوارض هیات محترم دولت ونظريه مصوبه تنفیذی نماين 9/3/1372عطف به نظريه مورخه 

ری پذيره ودايرنمودن واحدهای تجاری قیدشده درمصوبه مذکور، تعريفی ازواحدهای تجاری به عمل نیامده ودرنتیجه تجاا

اليحاه اصاالحی قسامتی  2بودن محل تابع مقرراتی است که درقانون تجارت وصف شده وباعنايت به اينکه مطابق مااده 

قررشده شرکت های سهامی ، شرکت بازرگانی محسوب می شوندولواينکه موضاوع عملیاات آن م 1347ازتجارت مصوب 

 ( قانون اساسنامه شرکت های مخابرات ،برق وغیاره درمحاسابه عاوارض تجااری1اموربازرگانی نباشد، لذا مطابق ماده )

 .خواهندبود
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 عرفه محاسبه وچگونگی صدورپروانه ساختمانی برای امالکی کهت

نحوی و یا امالکی که بدون مجوز شهرداری به هر  صادرگردیده است 147باستنادماده 

 تفکیک گردیده اند
 
 

وده اناد قانون اصالحی ثبت که در کاربری غیر مرتبط اقدام به تفکیک پالك خود نم 148و  147کلیه اراضی اسناد مواد -1

 %10 مجاز به احداث بناا بمیازانباستناد تعرفه مصوب  متعلقهپرداخت هزينه های  و 5اخذ مجوز از کمیسیون ماده  پس از

سطح اشغال پالك خود با تاسی از قوانین و مقررات جاريه شهرسازی و آيین نامه قانون اصالح قاانون حفاو و گساترش 

 خواهد بود. 13/5/88شورای انقالب مصوب  1359فضای سبز در شهرها مصوب سال 

 تبصره :

پس  ا؛ در محدوده قانونی بوده ودرصورت وقوع ملک در حريم با  رعايت مقررات مربوط به حريمصرف 1محدوده اجرای بند 

 از اخذ مجوز از مراجع ذيربط قابل اجرا خواهد بود . 

قاانونی  واقع درمحادوده باغاتمترمربع داشته ودر بافت  500کلیه اراضی دارای اسناد ثبتی مذکور که مساحتی کمتر از -2

د و در عرف بعنوان باغچه شناخته نمی شوند واز طرفی مطابق ضوابط طارح هاادی شاهر بعناوان باغچاه قرارداشته باشن

ناشی از تفکیک شامل مقررات موصاوف  قطعات مسکونی با برخورداری از تراکم همجوار تعريف شده پس از بهای خدمات

ثر ده از سطح اشغال وتراکم بیشتر )حداکاستفا پرداخت درماده واحده خواهند بود ودرصورت تمايل ودرخواست مالک جهت

ابق م مطاتا تراکم همجوار ( پس از وصول مابه التفاوت بنای تراکم همجوار وتراکم موضوع ماده واحده بصورت فروش تراک

 بالمانع خواهد بود .  ومصوبه شورای اسالمی شهرتعرفه مصوب 

 : 1تبصره 

شبکه معابر مطابق شهرسازی باشد، شبکه معابر اصلی ودسترسی ها درصورتیکه موضوع مبحث فوق  بخشی از بافت فاقد 

وسرانه های مورد نیاز برابر مقررات وضوابط طرح هادی واصول معماری وشهر سازی توساط شاهرداری بعاد از تصاويب 

رعايت عقب نشینی ولحاظ نمودن میازان  همجاب بمالک سئول وبراساس ضوابط گذربندی شورای اسالمی شهرومقامات م

 عرض گذر نمايد . 

 : :2تبصره

قاانون  101تفکیک اراضای وباغاات بادون رعايات مااده  عمالً 148و 147نظر به اينکه درهنگام صدور اسناد ثبتی مواد 

ازمساحت ملک ثبت شاده )سی درصد( %30شهرداريها وطرح های مصوب شهر سازی صورت می گیرد چنانچه حداکثر تا 

رح ومی مصوب قرار می گیرد  .مالک بدون هیچگونه ادعائی ملزم به رعايت معاابر وطادرمسیر معابر وساير کاربريهای عم

د فاوق عرصه مورد ثبت اسنا %30مزبور بوده واز اين بابت خسارت يا امتیازی به مالک تعلق نمیگیرد ودرصورتیکه بیش از 

ز طرح وبعد ام سیون تملک شهرداریبسته به مورد موضوع درکمی %30عرصه مازادبر درمسیر اصالحی ويا طرح  قرار گیرد 

 .  توافق با مالک اتخاذ تصمیم وتصويب شورای اسالمی وکمیسیونهای مربوطه استانداری مالك عمل قرار گیرد
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 افزایش ارتفاع طبقه

 سانتی متر: 10الف:عوارض ارتفاع مغاير با پروانه ساختمانی به ازای هر 

 بدون اخذ مجوز:

 f×)سطح طبقه ای که اضافه ارتفاع دارد( پارکینگانباری و 

 f 2×)سطح طبقه ای که اضافه ارتفاع دارد( مسکونی

 f3×)سطح طبقه ای که اضافه ارتفاع دارد(  اداری

 5f×)سطح طبقه ای که اضافه ارتفاع دارد( تجاری

 1f× )سطح طبقه ای که اضافه ارتفاع دارد( صنعتی و غیره

 

رسازی و سانتیمتر ارتفاع مغاير با نقشه پس از تأيید واحد شه 20های مسکونی،تجاری، اداری تا : در کاربری 1تبصره

 سانتیمتر شامل عوارضات جدول فوق می باشد.20مهندس ناظر  و محاسب ساختمان بال مانع می باشد  بیش از 

 

أيید سانتیمتر مربع پس از ت 10مغاير با پروانه ساختمانی تا سرسرا )در صورت تامین آسانسور( :ارتفاع 2تبصره 

 می باشد. واحدشهرسازی و تأيید ناظرفنی بالمانع 

 
 

 %50(5/3×تراکم×)متراژمساحت تجاری(                                              %30)تا   نیم بالکن تجاری
 

 

 %70(5/3×تراکم×)متراژمساحت تجاری(                                                 %30)نیم بالکن تجاری مازاد بر یک سوم 

 
ابقا شود همچون يک واحد مجزا غیر قابل  100در صورتیکه نیم بالکن دارای راه عبور مجزا باشد و در کمیسیون ماده 

 تبديل و تفکیک محاسبه خواهد شد و در رديف نیم طبقه محسوب نمی گردد
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 در زمان صدور پروانه پارکینگ تأمین عدم عوارض 
 

برابار تعرفاه جاداول 4معاادل  Fقیمت بر اساس فرمول ذيل : در زمان صدور مجوز پارکینگ حذف جهت محاسبه عوارض

می باشد مشاروط باه  ( 95سال محلیعوارض دفترچه 43الی  37)مندرج درصفحاتيک شماره منطقه ای ششگانه تراکم

برای هر  .ريال کمتر نگردد 000/000/30شهرکهای مسکونی حداقل واينکه برای هر واحد مسکونی در بافت قديمی شهر 

تمع الزم به ذکر است که برای مج .ريال کمتر نگردد 40 /000/000مبلغ از  و  شهرکها در بافت قديمی شهر واحد تجاری

 داری مالک ملزم به تامین پارکینگ خواهد بود های تجاری با توجه به ضوابط شهر

F:   منطقهتراکم   T                                                                              ×25×F4 

T:  تعداد کسری واحد 

 ضريب مساحت پارکینگ بر اساس شورای معماری و شهرسازی  : 25

 

اخذ هزينه فوق در صورت عدم امکان احداث وزير کشور 3/3/71-34/3/1/3937 براساس بخش نامه شماره( : 1تبصره 

  حالت خاص می باشد. 6پارکینگ در 

در خصوص حذف پارکینگ از بانک صادرات تا میدان امام در بلوارامام خمینی وهمچنین میدان امام عوارض  ( :2تبصره

 .حذف پارکینگ دو برابر فرمول فوق محاسبه می گردد

 

 عوارض کسر پارکینگ لحاظ خواهد گرديد . %30حذف پارکینگ واحد های آموزشی و غیره  برای* 
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 شیروانی

  
 

د کاه نصاب مشاهده میگرد "بعضامتقاضیان درخواست شیروانی رادارند وبا توجه به اينکه  با توجه به اقلیم شهمیرزاد غالباً

 شیروانی باعث معظالتی برای عموم می گردد لذا مالکین ملزم به رعايت مقررات به شرح ذيل می باشند . 

سااب حکلیه کسانی که مايل به احداث شیروانی  می باشند بابت هر متر مربع شیروانی ملزم به پرداخت مبالغ ذيل به 

شاد با عنايت به اينکه شهر شهمیرزاد به عنوان شهر نمونه گردشگری بین المللی مای با "الزاما شهرداری می باشند

 بصورت سفال باشد. "تمامی متريال بکار رفته در شیروانی ترجیحا

 

 

                ورق وترا بارنگ سفال  و ساير مصالح شیک روز سقف سفال

 ريال 000/20هر متر مربع                                                                وايرانیت ورق حلبی و فلزی 

 

 

 :1تبصره 

گاام ب میباشاند تاا در هناکلیه کسانی که متقاضی احداث شیروانی می باشند ملزم به نصب ناودانی دراطراف شیروانی وق 

 باشد .وعابرين نداشته مجاورهدايت برف وباران به پائین موجب خطر برای مالکین 

 : 2تبصره 

 مالک به هیچ عنوان مجاز به هدايت شیروانی به سمت همسايه های مجاور ملک نمی باشد .  

 : 3تبصره 

درصورتیکه کسی درهنگام صدورپروانه مجوز احداث شیروانی را از شهرداری نگرفته باشاد ودرهنگاام پاياان کاار بادون 

ريمه از جبابت جريمه عالوه بر اخذ عوارض فوق مبلغ دوبرابر نیز بايد هماهنگی با شهرداری اقدام به نصب شیروانی نمايد 

 .در مسیر شارع عمومی هزينه خواهد گرديد مالک وصول ومبلغ فوق صرفا؛ بابت شارژ مالی واحد خدمات شهری صرفاً

 :4تبصره 

ت از متراژ بابت آن قسم تراکممتر می باشد وباالی ارتفاع فوق مشمول پرداخت  5/1ارتفاع خیز شیروانی درباالترين نقطه

 نی وراهمطابق با ضوابط وخريدتراکم روز می باشد . بديهی است فضای زيرشیروانی کال غیر قابل استفاده مسکواضافی 

 جهت استفاده بعنوان انباری بالمانع می باشد ."دسترسی مجزا می باشد و صرفا

  

 

 تراکم ×متر تجاوز می کند 5/1متراژ آن قسمت از خیز شیروانی که از 
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 تغییر کاربری 
 

 قیمت به ریال عنوان ردیف

 هزينه تجاری منطقه  %60 زيرزمین به خدماتی  در يک واحد خدماتی  تغییرکاربری 1

  تجاری منطقهبرابر با هزينه  هم کف به خدماتی  تغییرکاربری 2

 هزينه تجاری هم کف %36 طبقات به خدماتی از هم کف به باال  کاربریتغییر  3

 يک مترمربع تراکم منطقه %300 تراکم مازاد بر سطح اشغال حد مجاز در کاربری باغات 4

 يک مترمربع تراکم منطقه %150 در ساير کاربری هاتراکم مازاد بر سطح اشغال حد مجاز  5

 يک برابر تراکم منطقه  تراکم در طبقات  6

 400/864/10 راه مستقل به زيرزمین  7

 400/864/10 راه مستقل به طبقات )سرسرای مازاد به ازای هر واحد قابل دسترسی ( 8

 000/000/20 درب پارکینگی مازاد در يک پالك  9

 برابر تراکم منطقه  6 کسری زير حد نصاب تفکیکی اعیان تجاری  10

است که کلیه مصوبات فوق منوط به اخذ مجوز از سوی کمیسیون طرح هادی و طی مراحل قاانونی نیاز بديهی :1تبصره

 0خواهد بود

متر مربع در يک واحد مای باشاد بارای ماالکینی کاه درخواسات  25با توجه به اينکه حداقل نصاب تجاری :  2تبصره 

ل اس فرمول ذيابر اس های تجاری تعداد واحد ديل ، تبافزايش تعداد واحد تجاری را دارند ضمن محاسبه تغییر کاربری

  0محاسبه خواهد گرديد

 ارزش تغییر کاربری  تجاری× n                                             (1-n )5/0تبديل تجاری از يکواحد به 

 

 جهت تبديل واحد کاربری های خدماتی از فرمول ذيل محاسبه خواهد گرديد:*

 خدماتیارزش تغییر کاربری  n                                         (1-n )5/0 ×60%تبديل خدماتی از يکواحد به 

 

 ريال پرداخت 000/000/15مترمربع باشد می بايست مالک مبلغ  5در صورتی که درب پارکینگ باالتر از  : 3تبصره  

  نمايد.
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 زیرزمین وپیلوتتغییر کاربری 

 
تاک  "درصورتیکه به هر نحوی مالک درنظر داشته باشد تا نسبت به تغییرکاربری از پیلوت وزيارزمین باه مساکونی صارفا

 اقدام نمايد بشرح ذيل اقدام خواهد گرديد .  واحدی

 

 مسکونی  جهت تغییر کاربری اززیرزمین وانباری به

 )به ازای هر متر مربع (

 اداری

 متر مربع ()به ازای هر 

 000/30 000/230  متری  4خیابان 

 000/400 000/345  متری  6خیابان 

 000/500 000/460  متری 8خیابان 

 000/600 000/570  متری 10خیابان 

 000/700 000/690 متری 16متری تا  12خیابان 

 000/800 000/800 فوق اضافه به هزینه %20متر عرض  2هر  متر به باال به ازای افزایش 16از 

 

 .   رعايت موازين بهداشتی واصول شهرسازی با اخذ مجوز از سوی مقامات مسئول امکان پذير خواهد بود       : 1تبصره

ماتی درصورتی  پیلوت قابلیت به مسکونی خواهد داشت که پارکینگ مورد نظر برای واحدهای مسکونی ، خد      : 2تبصره 

 0وتجاری تامین ومازاد آن قابلیت تغییر کاربری به غیر را خواهد داشت وپارکینگ نیزجزء تراکم محسوب می شود

بنا می  ندويادرکمیسیون ماده صدمنجربه صدوررای باابقاءمالکانی که ملک پیلوت خودراتبديل به مسکونی می نماي:  3تبصره

ی مگردد عالوه بروصول جرايم ماده صدعوارض مربوطه به عالوه افزايش سه برابرتراکم براساس سال مراجعه قابل وصول 

 0باشد

 درصااورت تغییرکاااربری پارکینااگ يااازيرزمین بااه مسااکونی ضاامن الاازام مالااک برتااامین پارکینااگ : 4تبصااره 

 0های تبديل واحددرمحاسبات لحاظ می گردد هزينه

د بديهی است با توجه به اينکه احداث زيرزمین جزء تراکم مجاز ملک بر اساس سطح اشغال نوع کاربری خواها: 5تبصره 

 0بود تغییر کاربری مشمول محاسبه تراکم نخواهد بود

 م بااه تغییاار کاااربری اراضاای مسااکن و شهرسااازی و ساااير ادارات و اشااخاص اقاادا "بااا عناياات بااه اينکااه بعضااا

 می نمايند در زمان مراجعه مالک موظف به پرداخت هزينه های تغییر کاربری به نرخ روز می باشد.
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 مسکونی چگونگی محاسبه تبدیل واحدهای 

 

صورت  احداث آپارتمان مسکونی می باشنددرصورتی که طبقات به مشاهده می گردد افرادی متقاضی با توجه به اينکه غالباً

تک واحدی باشدصرفاًبااخذتراکم وعاوارض متعلقاه نسابت باه صادورپروانه اقادام خواهدگرديدومتعاقباًدرصاورتی کاه 

 تعدادواحدهای مسکونی اضافه گرددبه شرح ذيل اقدام خواهدگرديد:
 

 
 ناشی از تبدیل واحد طبقات افزوده =ارزشمساحت کل همان طبقه با مشاعات( /)تعداد واحد در همان طبقه× طبقه(  تعداد واحد در همان-1×) 2جدول ششگانه شماره

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

ین است که مراکز فوق که دارای واحدهای مسکونی سوئیت و غیره می باشد مسئول و مستلزم به تامالزم بذکر : 1تبصره

  0پارکینگ بر اساس ضوابط و مقررات شهرسازی خواهند بود

در خصوص کلیه مالکینی که درخواست احداث اساتخر وساونا وجکاوزی دارناد تائیدياه مهندساین مارتبط :  2تبصره 

 باشد .  وتاسیسات نیز الزامی می 

 

 

 هزینه تبدیل واحد در صورت عدم رعایت ضوابط شناسنامه ساختمان

 

 عدم تأمین پارکینگ( )در صورتبه چند واحد کل مساحت طبقه با مشاعات =ارزش افزوده ناشی از تبدیل واحد از یک/N( N-1×) 5/2تراکم همان منطقه 

 

 )در صورت تأمین پارکینگ(=ارزش افزوده ناشی از تبدیل واحد از یک به چند واحدکل مساحت طبقه با مشاعات /N( N-1×) 5/1تراکم همان منطقه 

 

 100مالکینی که در طبقات اول به باال تعداد طبقات های خود را افزايش داده اند در صورتی که در کمیسیون ماده   :1تبصره

عوارض مربوطه به صورت شش برابر تراکم بر اساس  100منجر به صدور رای و ابقا بنا گردد عالوه بر وصول جرائم ماده 

 ت حذف پارکینگ در پیلوت چهار برابر تراکم اخذ گردد.سال مراجعه قابل محاسبه و وصول می باشد و در صور

 

 
 

 الاک طبقه دوبلکسای مای باشاند و م يکبا توجه به اينکه در کاربری باغات مالکین مجاز به احداث بنا حداکثر  :2تبصره

ابر سه بردر صورت حذف پارکینگ پنج برابر تراکم و در صورت تامین پارکینگ تعداد واحدهای خود را افزايش داده است 

 تراکم از مالک اخذ خواهد گرديد

 

 

 عوارض تبدیل پیلوت به مسکونی 
 

منجر به صدور رای و ابقا بنا  100مالکینی که تقاضای تبديل پیلوت )زيرزمین( به مسکونی را دارند و يا در کمیسیون ماده  

عوارض مربوطه به صورت دو برابر تراکم بر اساس سال مراجعه قابل محاسبه و  100گردد عالوه بر وصول جرائم ماده 

 لوت چهار برابر تراکم اخذ گردد.وصول می باشد و در صورت حذف پارکینگ در پی
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 عوارض  حذف نورگیر 
رد و پرونده مالکین امالکی که در آن بنای نورگیر به عنوان زيربنای مفید در واحد های مسکونی مورد استفاده قرار می گی  

مطرح و توسط اعضای کمیسیون رای به ابقا بنا صادر می گردد عوارض به شارح ذيال دريافات  100در کمیسیون ماده 

 م منطقه دريافت گردد.برابر تراک 4خواهد شد برای هر مترمربع زير بنا 

 

 عوارض فعالیت های خانگی
چنانچه در ساختمان های مسکونی فعالیت های غیر مسکونی همانند آرايشگاه خیاطی  و ساير مشااغل خاانگی 

صورت پذيرد مشمول عوارض سالیانه به جهت دريافت مجوز اولیه حرف و فعالیت می باشد،آرايشگاه و خادمات 

 .به مدت يکسال به جهت استفاده اخذ می گردد نیم برابر تراکم منطقه (×)متراژ اعیانی ديگر در زمان مراجعه 

 

 استفاده مهد کودک  

 
 

يال مالکینی تقاضای استفاده از ملک مسکونی بصورت مهد کودك را دارند در زمان اخذ مجوز با پرداخت عوارض به شرح ذ

ت به شهرداری اجازه داده می شود مجوز استفاده يکساله صادر نمايد و مالک می بايست تعهد نماياد پاس از اتماام مهلا

 بر اساس تعرفه سالهای آتی اقدام نمايد.يکساله نسبت به تمديد مجوزو پرداخت عوارض متعلقه 

 PST4مترمربع:  200تا 

 PST2مترمربع :  200به ازای هر مترمربع بیش از 

         در صورتیکه مالک جهت تمديد جواز در موعد مقرر به شهرداری مراجعه ننمايد مشمول پرداخات جريماه باه شارح ذيال    

 می باشد.

 PST8استفاده بدون تمديد مجوز 

S = مساحت زيربنای مفید 

T مدت زمان استفاده به سال= 

 عوارض سالیانه از اراضی و امالک بال استفاده
 %3ه ماخاذ اين شهرداری در نظر دارد تا نسبت به اخذ عوارض سالیانه از اراضی  و امالك بال استفاده خالی يا متروکه که ب

رباع قانون مالیات مستقیم به ازای هر متار م 64امالك ماده )سه درصد( قیمت منطقه ای موضوع دفترچه بهای معامالت و 

 عرصه و اعیان  بشرح ذيل:

 

ضی و امالك بال استفاده شهری آن دسته از اراضای و سااختمانهايی اسات کاه باا کااربری هاای مختلاف منظور از ارا-1

که میباشند ر نگرفته و خالی و يا مترومسکونی،تجاری،کارگاهی و صنعتی به غیر از کاربری باغات و زراعتی مورد استفاده قرا

پس از سه بار اخطار کتبی توسط شهرداری به مالک يا مالکین مشااعی اخاذ عاوارض رهاشده اندو به صورت غیرمحصور

 سالیانه امکان پذير خواهد بود.

ی صاادره تايیدواحدشهرسازی وعمران مای باشادورا امالك باگزارش ماموران شهرداری به تشخیج اينگونه اراضی و-2

 واخطارقانونی به فاصله يکمااه ازهام درمحال وقاوع ملاک باهمااهنگی شاهردارقابلدباتسلیم به مالک يامالکین ياالصاق 

درصاورت ويه حساب عوارضات فوق ضروری است ،اجراست.بديهی است درپاسخ به استعالمات وصدورهرگونه مجوز، تس

 0ی است( قابل بررس77اعتراض مالک ، مراتب درکمیسیون ماده )

 در صورت پرداخت عوارض در دوره مشمولیت توسط مودی هشتاد درصد عوارض دريافت خواهد شد.(:1تبصره)

ت قاانون مالیاا 64:برای محاسبه عرصه اعیان از قیمت منطقه ای موضوع دفترچه بهای معامالت و امالك مااده (2تبصره)

 مستقیم دارايی استفاده  می شود.

ی بوده و تعیین بالاستفاده و متروکه بودن امالك در زمان بازديد ها و مراجعه مالکین به شهردارو احد شهرسازی موظف به 

 شهرداری)واحددرآمد( نسبت به محاسبه عوارض فوق اززمان تصويب اقدام و پس از آن ساير اقدامات صورت  می پذيرد
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 هزینه خدمات زمینهای فاقد حصار
 

 

شهرداری و ساماندهی محیط شهری و پیشگیری از عوارض ناشی از زمینهای بجز با قانون  110در اجرای ماده 

ات کاربری باغات و زمینهای داير فاقد حصار و بناهای مخروبه رها شده و به منظور تامین وجباران هزيناه خادم

 شهری موارد زيرتصويب می گردد :

 

 مالکین اراضی به شرح زير اخذ گردد:زمین های بدون حصار عالوه بر عوارض نوسازی هزينه خدمات از 

 ريال 575متر سالیانه به ازای هر متر مربع عرصه     8راضی واقع در معبر با عرض کمتر از ا-1

 ريال 600متر  سالیانه به ازای هر متر مربع عرصه     12متر تا  8راضی واقع در معبر با عرض ا-2

 ريال 100زای هر متر مربع عرصه    متر به باال ا 12واقع در معبر با عرض  اراضی -3
 
 

 ماهه اول سال جهت اخاذ 6به منظور ديوارکشی و زيبا سازی شهر در صورتیکه مالکین زمینهای فاقد حصار در تبصره :

 .گردندیدور پروانه ديوارکشی بهره مند متخفیف ص %20پروانه ديوارکشی) به شرطی که ديواراحداث گردد( اقدام نمايند از 
 

 دد.وع تخريب معابر عمومی منجر به خسارت حین ساخت و ساز بر اساس نظريه کارشناس از مالک دريافت گرهر ن -4
 

ری عوارض صدور پروانه ديوارکشی بابت صدور پروانه احداث ديوار برای اراضی با کاربريهاای مختلاف باه غیرازکاارب-5

يک سوم آن جهت فنس کشای و نارده  ريال000/15وبرای کاربری باغات  ريال 35000باغات به ازای هر متر طول مبلغ 

  .کشی و هر نوع حصار ديگر محاسبه می گردد

  
 عوارض ديوارکشی صرفا به آن قسمت از عرصه که نیاز به احداث ديوار دارد تعلق می گیرد .: 1تبصره

با ضوابط شهرسازی مغايرت نداشته باشد صدور مجوز ديوارکشی و اخذ عوارض مربوط صرفا در مواردی که : 2تبصره 

 و يا کمیسیونهای مقرر در قانون يا مورد فوق موافقت نموده باشد امکان پذير است.

بديهی است با توجه به قوانین و مقررات جاری و مصاوبات شاورای عاالی شهرساازی  صادور شناسانامه : 3تبصره 

ای شهرداری در هنگام صدور پروانه هزيناه ها "هد بود و مسلماساختمانی دال بر مجوز ديوارکشی در پالك مورد نظر خوا

مالاک موظاف باه پرداخات هزيناه هاای  "متعلقه و اصول و ضوابط شهرسازی کف و بر را نیز رعايت خواهد نمودو الزاماا

 ديوارکشی و آماده سازی نیز می باشد.

 

 برقراری عوارض دیوارکشی ازادارات وصنایع

 

 درزمان صدورپروانه مراجعه مینمايندمی بايست عوارض ديوارکشی طبق مواردذيل وصول گردد: تعرفه عوارض ازمالکینی که

برای هرمترطول وصول گردد، ضمناً ارتفاع  P2وبصورت نرده کشیP2دورپروانه ساختمانی صنعتی عوارض ديوارکشی صدرهنگام -1

 0متربیشترنشود 2تاسقف 

 0متروصول گردد 2برای هرمترطول تااراتفاع  P5وبصورت نردکشی P5ارض ديوارکشیدرهنگام صدورپروانه اداری عو-2

 0میباشد 1392برابرمقررات عمومی تقويم امالك سال  64(همان ارزش معامالتی ماده Pتبصره:     منظوراز)
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 عوارض حفاری

 

 متقاضیان انشعابصدور مجوز حفاری جهت 
عاونت محترم برنامه ريزی و نظارت راهبردی ريیس جمهور و م 11/8/88-74427/22/20براساس دستورالعمل شماره 

الی عی هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور کمیسیون ه  دستورالعمل نحو 8کلیات آن با رعايت ماده 

 هیت محترم وزيران( 4/11/66اداره کل امور شوراهای اسالمی شهر  و شهرداريها)مصوب 

 موسسات و شرکت های حفارصدور مجوز حفاری جهت 
نت برنامه ريزی و نظارت راهبردی ريیس جمهور و کلیه مفاد معاو 11/8/88- 74427/22/20براساس دستورالعمل شماره 

می کل امور شوراهای اسالدستورالعمل نحوی هماهنگی صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور کمیسیون عالی اداره 

فنی استانداری  دفتر 8/3/88 -41/9684و دستورالعمل شماره  هیت محترم وزيران( 4/11/66شهر  و شهرداريها)مصوب 

 0سمنان

ر به طو پالكبا عنايت به اينکه شهمیرزاد در منطقه کوهستانی واقع شده است پیشنهاد می گردد هزينه آماده سازی هر 

 محاسبه وبر آورد گردد . و بر اساس موقعیت و توپوگرافی آن پالك  جداگانه 

 

 تبصره  :

ه مام شدکلیه هزينه های مرمت حفاری درمعبرباتوجه به شرايط وتوپوگرافی منطقه وتايیدواحدعمران براساس هزينه ی ت

محاسبه وکمیسیون حفاری شهرستان ريت دفترفنی استانداری يبه نرخ روزبااعمال تعرفه ضرايب اعالمی ازسوی مد

 0ووصول خواهدشد

 
ك رائه خدمات به شهروندان منوط به تسويه حساب کلیه پالگاز و... ( ا-برق–)انشعابات آب صدور هر گونه مجوز حفاری 

 وجود هر گونه اعیانی قابل استفاده و يا پروانه دارای اعتبار می باشد. "می باشد و ضمنا
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 *عوارض تفکیک عرصه:
 الف:هر نوع تفکیک : 

(به شهرداری مراجعه می نمايند در صورتی 19/3/90مصوب  101از زمان قانون اصالح ماده نوع تفکیک )قبل هر زمین هايی که پس از 

قبال )90و قبل از سال  101که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک )واگذاری عرصه (پرداخت نشده باشد يا تفکیک بر اساس ماده 

       ی باشد:(می باشد عوارض تفکیک به شرح ذيل قابل وصول م90از قانون اصالح سال 

P قیمت منطقه دارايی = 

 کاربری باغات  

 2برابر جدول ششگانه شماره  5/2 مترمربع  300تا  کاربری باغات 

 2برابر جدول ششگانه شماره  2 مترمربع 500مترمربع تا  301از  کاربری باغات 

 2برابر جدول ششگانه شماره  5/1 مترمربع 1000مترمربع تا  501از  کاربری باغات 

 2برابر جدول ششگانه شماره  1 مترمربع 2000مترمربع تا  1001از  کاربری باغات 

 2برابر جدول ششگانه شماره  5/0 مترمربع 2000باالی  کاربری باغات 

      

 کاربری مسکونی و ساير کاربری ها 

 2برابر جدول ششگانه شماره  5/3 مترمربع  200تا  کاربری مسکونی و ساير کاربری 

 2برابر جدول ششگانه شماره  3 مترمربع 300مترمربع تا  201از  کاربری مسکونی و ساير کاربری 

 2برابر جدول ششگانه شماره  5/2 مترمربع 400مترمربع تا  301از  کاربری مسکونی و ساير کاربری 

 2برابر جدول ششگانه شماره  2 مترمربع  400باالی  کاربری مسکونی و ساير کاربری 

 

 :101ب:تفکیک ماده

قارارداد واگاذاری مای باشاند در ( تفکیک شده و می شاوند و نیاز دارای 101)بعد از قانون اصالح ماده 90پالك هايی که بعد از سال 

مالکیات باوده و  متار و ساند500صورتی که حق و حقوق شهرداری پرداخت نشده باشد و نیز پالك هايی که دارای مسااحت بایش از 

 برای کاربری های مرتبط(%25جهت شوارع و  %25شهرداری )تا  101تقاضای  تفکیک  می نمايند عوارض تفکیک طبق قانون  ماده 

 عوارض تفکیک به دفعاتی که ملک تفکیک گرديده و يا می گردد قابل محاسبه و وصول می باشد.(:1تبصره 

مترمربع  با هر نوع کاربری ،منوط به اخذ مجوز از شورای محتارم اساالمی  500کمتر از ( در خصوص اخذ هزينه تفکیک اراضی 2تبصره

 امکان پذير می باشد .

 

 *عوارض تفکیک اعیان
 به ازای هر مترمربع 2/5Pعوارض تفکیک اعیانی مسکونی -1

 به ازای هر مترمربع  10P عوارض تفکیک اعیانی اداری -2

 به ازای هر مترمربع  2/5Pعوارض تفکیک اعیانی  صنعتی   -3

 به ازای هر مترمربع  15Pعوارض تفکیک  تجاری   -4

 به ازای هر مترمربع  6Pعوارض تفکیک  خدماتی -5

 به ازای هر مترمربع  3Pبند فوق   5عوارض تفکیک اعیانی  خارج از -6

 :1تبصره 

 مساحت نیم بالکن به صورت تجاری محاسبه می گردد.

 

 101اجرای ماده 

 (%10×متراژ)قیمت منطقه ای 
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     5*عوارض تفکیک زیر حد نصاب پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده  

 

 

 ضریب  کاربری 

 80p(200-)متراژ مسکونی 

 100p(25-)متراژ تجاری 

 20p(2000-)متراژ سایر کاربری ها 

 

 

 

 

 

 عوارض کسری حد نصاب واحد های تجاری
 

مترمربع می باشد در صورت ابالغ 25حداقل مساحت تفکیک واحد های تجاری در ضوابط طرح جامع در واحد های تجاری 

زيرحد نصاب باا طرح تفصیلی جديد مالك عملکرد ضوابط مربوطه مالك عمل خواهد بود هر گاه تفکیک واحد های تجاری 

 محاسبه و اخذ خواهد شد. P25ابقا شود به ازای هر مترمربع کسری حد نصاب معادل  100رای کمیسیون ماده 
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 حق مشرفیت 

 

 ماده واحده :

 

در ی ازسوی شهردارو احداث معابر و میادين وتجمیع تعريض و توسعه کی که بر اثر اجرای طرحهای به کلیه اراضی و امال

فقط يکبار توساط شاهرداری  برایوارزش افزوده بر گذر احداثی يا تعريضی يا توسعه واقع می شوند عوارض حق تشرف 

 0وصول خواهد گرديد

 
اجارای که درمعارض  امالك با کاربری مسکونی  و ساير کاربری ها به جز باغاتکلیه اراضی وحق مشرفیت عوارض  :1تبصره 

ن کاه قیمت باقیماناده روززمای ( %25) و ساير نقاط  %30خیابان امام طرح های مذکوردرمتن ماده واحد قرارمیگیرندعبارت است از

 0توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین میگرددخواهدبود

 

ی ماالزامای  صدور پروانه ساختمانی  عرصه و اعیان يا توافق با شهرداری زمان حق مشرفیت در هنگام نقل و انتقال :2تبصره 

 باشد.

لب توافق رعايت تعريض طبق طرح تفصایلی رابارای چنانچه مالکی ازشهرداری درخواست پروانه ساختمانی ويادرقا:3تبصره 

امرتوسعه واصالح معابرومیادين داشته باشدوبصاورت رايگاان ملاک خودرااصاالح ساندنمايدومقدارتعريض رادراختیارشاهرداری 

قراردهد، شهرداری ازدريافت حق تشرف خودداری ومیتواندعوارض حق تشرف رادرقالب غرامت ملاک دراسانادهزينه هاای ماالی 

 0دمنظورنمايدخو

،تنظایم صورتجلساه  پس از کارشناسای در کاربری باغات با توجه به ضوابط صدور پروانه حق مشرفیت  "استثنا  :4تبصره 

  درصد اخذ می گردد 10به مأخذ توافقی و تائید شورای شهر 

 

و يا بر  گردند مسیل تعريف می کلیه اسناد و امالکی که بر اساس تعريف حدود اربعه سند به حريم انهار و يا رودخانه و يا

اس بر اس اثر احداث معبر در بر اصلی قرار خواهند گرفت و يا در اثر تعريض معبر نیاز به اصالح سند دارند شهرداری

می  رح فوققوانین و مقررات جاريه و يا در هنگام  اصالح  سند  و يا اخذ پروانه ملزم به اخذ هزينه حق مشرفیت به ش

 باشد.

 مشرفیت و يا سند آن اصالح گرديده است و حق در مورد امالکی که در گذشته توسط شهرداری پروانه صادر گرديده است 

 مايد.قدام ناخذ نگرديده شهرداری می تواند زمان اخذ پايانکار  واصالح سند ويا صدور هر گونه مجوز نسبت به اخذ آن ا
 

 
 عرصه در طرح به عهده مالکین می باشد.تبصره: هزينه های کارشناسی های مربوط به 
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 قیمت پایه جرائم  ماده صد قانون شهرداری

 
 

ف
دي

ر
 

 )ریال(بهای هرمترمربع شرح گروه ساختمان

 

 متر به باال18از متر18متر تا12از  متر12متر تا8از  متر8عرض معبر تا

 متر 4ب : ساختمان انبار با دهانه بیش از 

اسکلت آجری با بلوك سیمانی يا سنگی يا هرنوع سنگی با هار ناوع  1

 سقف 

000/910 000/975 000/040/1 000/105/1 

 000/080/2 000/950/1 000/820/1 000/690/1 اسکلت فلزی ويا سوله های پیش ساخته با هرنوع سقف 2

 ج : سالن ها یا توقفگاهها

 000/105/1 000/040/1 000/975 000/910 با هرنوع سقفبا مصالح بنائی سنگ ، آجر وبلوك سیمانی  1

 000/340/2 000/950/1 000/560/1 000/300/1 اسکلت فلزی يا ستونهای بتون آرمه 2

      

 د: آشیانه ها وسایه بان ها

 000/520 000/455 000/390 000/325 با پايه های چوبی ومصالح بنائی با هر نوع سقف  1

 000/010/1 000/845 000/780 000/715 فلزی با ستون های بتون آرمهبا پايه های  2

 ه : تاسیسات

 000/300/1 000/170/1 500/110 000/040/1 دستگاههای حرارت مرکزی شوفاژ سانترال 1

 000/325 500/292 000/260 500/227 تهويه مطبوع )گرمايش ويا خنک کننده ( 2

 000/325 500/292 000/260 500/227 آسانسور 3

 و : سایر

 000/430/1 000/300/1 000/170/1 000/040/1 مترمکعب به باالتر 6انواع مخازن اعم از زيرزمینی هوائی از  1

 000/910 500/877 000/845 500/812 سکوها وباربندها هرمترمربع 2

 000/500/2 000/250/2 000/000/2 000/750/1 ديوارکشی با هرنوع مصالح هر متر طول  3

 000/450 000/400 000/350 000/300 پی کنی بر حسب مترمکعب 4
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 )ریال(بهای هرمترمربع شرح گروه ساختمان رديف

 

 متر به باال18از متر18متر تا12از  متر12متر تا 8از  متر8عرض معبر تا

 الف : انواع ساختمان )اسکلت (

 000/250/3 000/925/2 000/600/2 000/275/2 طبقه 4هر نوع سقف تا ساختمان اسکلت بتونی با  1

طبقه به  4ساختمان اسکلت بتونی باهر نوع سقف از  2

 باال 

000/730/2 000/120/3 000/510/3 000/900/3 

 000/990/2 000/730/2 000/470/2 000/210/2 طبقه 4ساختمان اسکلت فلزی باهر نوع سقف تا  3

طبقه بهه 4ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف از  4

 باال 

/...275/2 000/600/2 000/925/2 000/250/3 

اسکلت مختلط مصالح بنائی با ستونهای فلهزی ویها  5

 بتنی که معموال؛ در وسط ساختمان اجرا می شود 

000/210/2 000/340/2 000/470/2 000/600/2 

 000/820/1 000/690/1 000/560/1 000/430/1 اسکلت آجری  6

 000/430/1 000/300/1 000/170/1 000/040/1 اسکلت مخلوط خشت وگل وسنگ وچوب  7

 000/495/1 000/365/1 000/235/1 000/105/1 *ساختمان تمام چوب معمولی     8

 000/250/3 000/925/2 000/600/2 000/275/2 **ساختمان تمام چوب صنعتی      9

 
 0ساختمانهای چوبی با چوب محلی ومعمولی می باشدمنظور *

  0**ساختمانهای پیش ساخته ويا ساختمانهای با چوب های صنعتی واشباع شده می باشد

گنجانده نشده است  توسط کمیسیونهای مااده صاد باه شاهرداری 100کلیه موارد تخلف ساختمانی که در تبصره های ماده  (1تبصره 

 شهرداری می تواند برابر مقررات درصورت رعايت اصول شهرسازی، فنی وبهداشتی  نسبت باه توافاق بااجهت توافق ارجاع می گردد 

ه (مااد1مالک اقدام نمايدودرصورت مخالفت مالک دراجرای توافقنامه ،مجدداًپرونده به کمیسیون مااده صادارجاع وبراسااس تبصاره)

 هی شده وپروانه صادره درخواست میگردد.صددرخواست حکم تخريب واعاده به وضعیت اول براساس نقشه گوا

در مواردی که رای کمیسیون مبنی بر اخذ جريمه و يا برائت بدلیل زمان احداث بنا می باشد مالک موظف به پرداخات هزيناه  (2تبصره

رسامی های صدور پروانه به نرخ روز بر اساس تعرفه عوارض می باشد.ضمنا؛ ارزش سارقفلی سااختمانی براسااس نظار کارشاناس 

 دادگستری تعیین خواهدشد .

 66 (   به منظور تسهیل و تسريع در امر رسیدگی به درخواست شهروندان کلیه بناهای مسکونی فاقد پرواناه کاه قبال از ساال3تبصره

)باا  احداث گرديده اند مشمول طرح در کمیسیون ماده صد نمی گردند ولی مشمول پرداخت عوارض براسااس تعرفاه روز مای گردناد.

 ماده صد قانون شهرداريها( 9استناد تبصره 

ول (   پرداخت جريمه ماده صد مانع از سقط حقوق شهرداری در وصول عوارض براساس تعرفه نمی گردد و اينگونه بناها مشام4تبصره

حسب تعرفاه  ده سازی و غیرهکلیه عوارض از قبیل صدور پروانه ساختمانی ، تراکم ، کسری حدنصاب ، تغییر کاربری ، نقل و انتقال  وآما

 می گردد . 

زی (   بناهايی که حسب آراء کمیسیون ماده صد به پرداخت جريمه رأی صادر گرديد مشمول پرداخت هزينه خدمات آمااده ساا5تبصره 

 می باشند .

 اده صد(   هنگامی که مالک درهنگام ساخت وسازاقدام به تجاوزبه معبرکرده باشدپس ازابقاء درکمیسیون م6تبصره 

 0به میزان عرصه تجاوزيافته بیست برابرمحاسبه واخذ می گردد

 ( کاهش عرض پله7تبصره 

درصورتیکه کاهش عرض مفیدپله بیش ازپنج سانتیمترباشدمساحت کاهش يافته به مترمربع ضرب درده برابرتاراکم محاسابه ووصاول 

 گردد.

ر تعرفاه رصورت تخلف ورای به ابقا درکمیسیون مربوطه معادل بیست براب(   امالکی که خارج ازمحدوده قانونی شهرقراردارندد8تبصره 

 0کمتر ازصدهزارريال نباشدPنزديکترين موقعیت ملک درصورتی که مقدار 
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 100عوارض ابقا بنا ناشی از رای کمیسیون ماده 
 (1تبصره 

 ا افزايشي)اضافه اشکوب و يا تبديل مسکونی و از تخلفات ساختمانی اعم از تجاری ،مسکونی و ساير کاربريها آن دسته 

نموده ،  ارسال 100واحد که بر خالف بوده و شهرداری با درخواست تخريب ويا برگشت به حالت اولیه به کمیسیون ماده 

ری و جهت اخذ حق و حقوق شهردا 100ماده  ولی منجر به صدور رای جريمه گرديده است ،مراتب قابل طرح در کمیسیون

 عوارض ابقاء بنا خواهد بود. "تیاز و متعاقباحق ام

 (2تبصره 

خذ ا( آئین نامه ارزش معامالتی ساختمان پس از تهیه شهرداری و تصويب شورای اسالمی در مورد 27/6/57)الحاقی 

 جرائم قابل اجرا است و اين ارزش معامالتی سالی يک بار قابل تجديد نظر خواهد بود.

 100کمیسیون ماده عوارض مربوط به رای های   

 

 تشويق کلیه شهروندان جهت اخذ پروانه ساختمانی و قانون مند شدن ساخت و ساز و رعايت کلیه ضاوابط طارحبه منظور 

يناد تفضیلی و شهرسازی بدون پروانه و يا امالکی که دارای مجوز ساخت بوده و نسبت به ساخت مازاد پرواناه اقادام نما

ر ح و در صورت موافقت کمیسیون مبنی بر ابقاء ،عوارض بر مبنای سال جاری عالوه بامطر 100موضوع در کمیسیون ماده 

ت کشاور مادير کال اماور وزار 1/10/83-34/27419و تراکم و... وفق ناماه شاماره اعم از عوارض بنا  100جرائم ماده 

 قابل وصول می باشد.25/11/79- 587شهرداريها و همچنین رای هیات عمومی ديوان به شماره 

ه بصورت غیر مجاز در کاربری مربوطه و غیر مربوطه )مغاير( احداث می شوند در صورت عدم ضارورت کساختمانهايی -1

ر پرداخت بقانون شهرداری ها و محاکم قضايی ذيربط و... عالوه  100قلع بنا و صدور رای بر ابقاء بنا توسط کمیسیون ماده 

 ت روز می گردند.جرائم نقدی مشمول پرداخت کلیه عوارض به قیم

می باشند و در صورت ارجاع به کمیسایون مااده به بعد که دارای تخلف ساختمانی  66لیه بناهای ساخته شده از سال ک-2

 66صدور رای عالوه بر اجرای رای صادره مشمول پرداخت عوارض به روز می باشند کلیه بناهايی کاه قبال از ساال  100

 از پرداخت عوارض پروانه معاف نمی باشند. دارای تخلف يا اضافه بنا بوده اند

برابر تراکم بابت همان متراژ اضافه دريافت  3باشد گر در مواردی که اضافه بنا در هر قسمتی از ملک که خارج از درصد ا-3

 خواهد شد.

لف داخل درصد باه ر مواردی که اضافه بنا در طبقه اول و باالتر باشد که در آن هزينه تراکم وصول می گردد و بنای تخد-4

 غیر از تفاوت پروانه هزينه تراکم بابت همان متراژ خالفی وصول گردد.

منجر به جريمه شده و رای ابقا بناا  100ه زيرزمین تبديل به واحد مسکونی شده است در کمیسیون ماده کاگر در ملکی -5

جريماه نشاده و باه  100نگ توسط مااده صادر گردد می بايست دوبرابر تراکم همان منطقه و در صورتی که کسری پارکی

 عنوان يک واحد مستقل باشد هزينه کسری پارکینگ طبق تعرفه اخذ گردد.

منجر به صدور رای جريمه و ابقاء بنا شاده  100بنای مسکونی تبديل به تجاری شده و در کمیسیون ماده  در مواردی که-6

 عوارض های متعلقه قابل وصول خواهد بود.متر يک واحد و ساير  25هزينه کسری پارکینگ به ازای هر 

بابت خالف هايی که رای برائت صادر می گردد و ملک دارای اضافه بنا می باشد  100دی که کمیسیون ماده در کلیه موار-7

 کلیه عوارض به اضافه بنا تعلق گرفته به نرخ روز قابل وصول خواهد بود.
 

 در ماده صد مطرح شده عوارض احداث بالکن زیر ارتفاع مجاز

 

 برابر تراکم  1سانتیمتر کمتر از ارتفاع مجاز  10تا 

 برابر تراکم اخذ گردد 3سانتی متر  10و بیش از 
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 ابهام در تعرفه 
به منظور شفاف سازی مواد و تبصره ها در تعرفه ،درصورت هر گونه ابهام ، شهرداری می بايست موضوع را به شورای 

 اتخاذ تصمیم گردداسالمی ارجاع دهد تا 

 

 
 

 نحوه استردادعوارض پرداختی

شهرداری اعم از واريزی های جاری و عمرانی پس از تايید مدير واحد مربوطه تا سقف استرداد وجه واريزی به حساب 

 ريال بدون اخذ مجوز از شورای اسالمی محترم بالمانع می باشد. 000/000/300

 نیز از بند يک تبعیت می کند.عوارض ذيل 

 درصد از کل هزينه های صدور پروانه کسر می گردد. 15گر پروانه ساختمانی از طرف مراجع قضايی ابطال شده باشد معادل ا-1

درصاد از کال 15نانچه مودی قبل از صدورپروانه ساختمانی از احداث آن منصرف و درخواست استرداد عوارض نماياد معاادل چ-2

 هزينه های صدور پروانه کسر می گردد.

راطبق پیش نقشه مالک اخذ نمايد هزينه های طرح در کمیسیون و عاوارض بناا  5نانچه شهرداری نتواند مجوز کمیسیون ماده چ-3

و يا  اخذ شده باشد و مالک به هر دلیلی از ساخت منصرف شود 5به مالک عودت می گردد و در صورتیکه مجوز کمیسیون ماده  "عینا

 ت طرح در کمیسیون کسر می گردد و مابقی به ايشان مسترد خواهد گرديد.از عوارضا %15نقشه را تغییر دهد 

 اشتباه واريزی به حساب شهرداری به هر نحوی از انحاء-4

ودت وجه واريزی پرونده هايی که مالک نسبت به کاهش متراژبعد از صدور پروانه اقدام نموده است در حین کار منوط به ارائاه ع-5

 گردد. ر است و در صورت اينکه بعد از اتمام عملیات ساختمانی نسبت به اعالم اقدام نمايد انجام نمیدرخواست مالک  امکان پذي
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 100ماده  عوارض تبدیل واحد

 الف:در صورت عدم رعايت ضوابط شناسنامه ساختمان:

ودرا مقررات شهرسازی کلیه مراحل قاانونی خا تعرفه عوارض تبديل يک واحد به دو واحد يا بیشتر، چنانچه واحدها از نظر

ی و صدور را 100طی ننموده ،سپس يک واحد به دو يا چند واحد تبديل شده باشد و پس ازطرح موضوع در کمیسیون ماده 

رماول ف،عوارض ناشی از تبديل يک واحد به چند واحد از طرياق 100مبنی بر ابقاء بنا باشدعالوه بر جريمه کمیسیون ماده 

 محاسبه و اقدام می شود:ذيل 

 مسکونی:

 کل مساحت طبقه(=در صورت عدم تامین پارکینگ÷n()n-1)5/3×تراکم همان منطقه

 کل مساحت طبقه(=در صورت تامین پارکینگ÷n()n-1)5/2×تراکم همان منطقه

 

 تجاری:

 کل مساحت طبقه(÷n()n-1×)2×تبديل همان منطقه 

 

 

 

 

 

 


