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هاي ساختمانیمقررات مربوط به صدور پروانه
آخـرین  : عبـارت اسـت  خواهد بودکـه ) P(اي داراییمبناي محاسبه عوارض براي شهرداري، براساس دفترچه قیمت منطقه-1

-ابالغ میهاي مستقیم  تعیین وقانون مالیات64طبق ماده (ارزش معامالتی زمین که مالك عمل اداره کل امور مالیاتی است 

).گردد
اي بر ملک مشرف به معبر مالك عمـل  چنانچه ملکی داراي چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه باالترین قیمت منطقه-2

.خواهد بود
، مـالك عمـل میـانگین    اي آنها تعیین نشده اسـت هاي درحال تملک و احداث که هنوز قیمت منطقهخیابانعمق درمورد-3

هایی کـه درمجـاورت   شود، و یا خیابان یا خیاباناي خیابانی است که امتداد آن به خیابان آتی االحداث متصل میقیمت منطقه
.بودگیرد، خواهد خیابان آتی االحداث قرارمی

اي آنها اي و ضریب مرغوبیت میادین جدیداالحداث و عمق این میادین که در این تعرفه قیمت منطقهدرمورد قیمت منطقه-4
هایی است که امتـداد آن بـه   اي یکی از خیابانبندي جدید، مالك عمل قیمت منطقهتعیین نشده است، تا تعیین قیمت منطقه

.باشداي را دارا مین قیمت منطقهمیدان جدید االحداث متصل و بیشتری
اي بوده و راه دسترسی آنها از گذر دیگـري تـأمین شـده اسـت، مـالك محاسـبه       امالکی که در مجاورت فضاي سبز حاشیه-5

.اي گذري است که راه دسترسی در آن واقع شده استقیمت منطقه
بـه منظـور   29/10/89فرسوده و ناکارآمد شهري مصـوب  هاي قانون حمایت از احیاء، بهسازي و نوسازي بافت8طبق ماده -6

هاي مصوب موضـوع ایـن قـانون،    تشویق مالکان، سرمایه گذاران و سازندگان و تسریع در فرآیند احیاء، بهسازي و نوسازي طرح
نقـاط محـدوده   هاي یاد شده و همچنین سایر ابنیه و اراضی واقع در دیگرهاي اجرایی طرحکلیه امالك و اراضی واقع در پروژه

16هاي فرسوده و ناکارآمد شهري با کاربري مسکونی از حیث عوارض صـدور پروانـه سـاختمانی و تـراکم، مشـمول مـاده       بافت
هـا  هـا، شـهرداري  شود و در خصـوص سـایر کـاربري   می1387قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 

ها، به ازاء بهاي عوارض متعلقه و یا موکول نمودن پرداخـت عـوارض بـه پایـان     پروژهمکلفند نسبت به تقسیط و یا مشارکت در
توانـد در مقابـل عـوارض و    مجـري طـرح مـی   . عملیات ساخت و ساز و دریافت آن براساس بهاي روز، حسب مورد اقدام نمایند

خدمات مورد نیاز طرح با شهرداري تهاتر مطالبات شهرداري نسبت به واگذاري بخشی از فضاهاي احداثی طرح اقدام و یا انجام 
.باشداین تخفیفات شامل تغییر کاربري، حذف پارکینگ و عوارض تجاري نمی. نماید

هاي فرسوده، براي کلیـه متقاضـیانی کـه نسـبت بـه      قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در بافت16طبق ماده 
عوارض ساخت و تراکم درصد تخفیف در عوارض پذیره و در مابقی 100ند، با اعطاينوسازي در این مناطق اقدام نمایاحداث و 

این تخفیفات شـامل تغییـر کـاربري، حـذف     . گرددهاي مسکونی اعمال میدرصد تخفیف صرفاً براي کاربري50ساخت معادل
.باشدپارکینگ و عوارض تجاري نمی
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مالکینی که درخواست پروانه براي واحـدهاي زیـر حـد نصـاب تفکیـک واقـع در محـدوده مصـوب بافـت فرسـوده و           : 1تبصره 
میـزان  ، 5سکونتگاههاي غیررسمی در کاربري صرفاً مسکونی را داشته باشند؛ به شرط اخـذ مصـوبه کمیسـیون موضـوع مـاده      

.باشددرصد می50درصد و در سایر عوارض 100تخفیف در عوارض پذیره 
واحـدهاي بـا حـد نصـاب تفکیـک واقـع در محـدوده مصـوب بافـت فرسـوده و           مالکینی که درخواست پروانـه بـراي   : 2تبصره 

و در سـایر  درصـد 100میزان تخفیـف در عـوارض پـذیره   : سکونتگاههاي غیررسمی در کاربري صرفاً مسکونی را داشته باشند
.باشدمیدرصد65عوارض 
و رساندن آن به حد نصاب تفکیک مطابق با طـرح تفصـیلی مصـوب    تجمیع قطعات مورد نظر مالکینی که مبادرت به : 3تبصره 

تخفیـف عـوارض پـذیره    میـزان  نماینـد،  محدوده مصوب بافت فرسوده و سکونتگاههاي غیررسمیواقع دردر کاربري مسکونی
.باشددرصد می75درصد و در سایر عوارض نیز 100

.شود، تغییر کاربري و حذف پارکینگ نمیهاي تجاريکاربريمشمولتخفیفات مورد نظر : 4تبصره 
-قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضـه مسـکن در بافـت   16بدیهی است اعمال تخفیف یاد شده با رعایت ماده : 5تبصره 

.هاي فرسوده خواهد بود
.زیربناي درخواستی برابر مقررات و ضوابط طرح تفصیلی خواهد بودبراي کلیه اماکن امنیتی و حفاظتی مقدار -7
قید جمله اجبار به نماسازي قبل از پایانکار و نصب دریچه پستی بر روي درب ورودي و نیز نصـب تـابلو مشخصـات پروانـه     -8

.ساختمانی در محل احداث ساختمان برروي فرم صدور پروانه ساختمانی الزامی است
هاي هاي اجرایی و سازمانکلیه دستگاه«قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 193ماده ) ج(آیین نامه اجرایی بند به استناد -9

ها و اماکن مورد استفاده عموم بـه ویـژه   سازي محیط فیزیکی شهري، ساختماندولتی و غیردولتی مکلفند، در خصوص مناسب
هاي عمومی که امکانات مورد نظر قانون مذکور را رعایت ین صدور مجوز ساختمانبنابرا. براي افراد داراي معلولیت اقدام نمایند

هـایی کـه مـالکین و    شهرداري مکلف به رعایت قانون مذکور بوده و صدور پایانکار بـه سـاختمان  . اند، مقدور نخواهد بودننموده
صـدور پروانـه و   .»اند، مقدور نخواهند بودنمودههاي ساختمانی اقدام نهاي آنها نسبت به انجام تعهدات خود طبق نقشهسازنده

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه با رعایت ضوابط معلولین جسـمی و حرکتـی   193پایانکار ساختمانی میبایست مطابق ماده 
ط فـوق  هایی کـه خـارج از ضـواب   لذا شهرداري از صدور پایانکار براي ساختمان. مصوب شوراي عالی معماري و شهرسازي باشد

100همچنین شهرداري مکلف است به هنگـام اعـالم سـایر تخلفـات سـاختمانی بـه کمیسـیون مـاده         . باشد، خودداري نماید
.هاي مخصوصی اعالم نماید، رعایت ضوابط یاد شده را کتباً طبق فرمت)ش.ق(

در صـورت وجـود تخلفـات    هـا، عدم خالفـی و پاسـخ هرنـوع اسـتعالم در کلیـه کـاربري      ،پایانکار صد درصدجهت صدور -10
؛ مربوطـه و عـوارض  ارجاع و پس از صدور رأي بر ابقاء بنا و پرداخت جـرایم  ) ش.ق(100به کمیسیون ماده ، پروندهساختمانی
) هاصدور پایانکار صد درصد، عدم خالفی و پاسخ هرنوع استعالم در کلیه کاربري(ها نسبت به صدور پاسخ درخواستشهرداري 

.نموداقدام خواهد 
. صدور پایانکار منوط به تسویه حساب با شهرداري خواهد بود: 1تبصره 
.هاي ساختمانی اقدام خواهد شددر صورت درخواست تمدید پروانه مطابق با ضوابط تمدید پروانه: 2تبصره
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مالکین موظفند شروع عملیات ساختمانی را با تأیید مهندسین ناظر به شهرداري اعالم نمایند، در غیر این صورت عواقـب  -11
.بودناشی از عدم اطالع متوجه مالک و مهندس ناظر خواهد 

وط به صدور صدور دستور نقشه و پرداخت عوارض متعلقه به منزله مجوز احداث نبوده و هرگونه ساخت و ساز صرفاً من-12
باشد و انجام هرگونه عملیات ساختمانی قبل صدور شناسنامه ساختمانی تخلف محسوب شده و پرونده به میپروانه ساختمانی
.ارجاع خواهد شد) ش.ق(100کمیسیون ماده 

الزامی 5درکلیه ساخت و سازها رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي، مقررات ملی ساختمان و مصوبات کمیسیون ماده -13
.است
با رعایت ضوابط شهرسازي به صورت رایگان پارکینگ عمومیصدور مجوز احداث ،به منظور تشویق و ترغیب متقاضیان-14

.خواهد بود
ها و مؤسسات قرآنی بـا  براي مساجد، تکایا، حسینیه) طبق دستور نقشه(مطابق طرح تفصیلی عوارض صدور مجوز ساخت -15

واحـدهاي تجـاري یـک طبقـه     گان بوده و نیز به منظور خودکفایی مساجد از نظر تأمین مخارج، احـداث معرفی اداره اوقاف رای
750مترمربع در مساجدي که مساحت زمین آنهـا بیشـتر از   150حداکثر تا ) درصد مساحت زمین5(درصد زیربنا 10معادل 

مترمربـع بـوده و   50حـداکثر زیربنـاي تجـاري    ) مسـاحت زمـین  (مترمربـع  750در مساجد زیـر  . مترمربع باشد بالمانع است
شهرداري میبایست عوارض پروانه را به صورت رایگان صادر نماید، ضمناً فضاهاي تجاري فوق قابل فـروش و واگـذاري نبـوده و    

هاي قابل رؤیت عملکرد تجاري نباید بـر فـرم بنـاي    بخشگیرد و نیز قرار میبراي مخارج اصلی و عمرانی مسجد مورد استفاده 
.هاي مستقر در آن متناسب با کاربري مذهبی باشدمذهبی و فضاي حاصل از آن خدشه وارد کند و فعالیت

.باشدأخذ هر گونه مبلغ به صورت علی الحساب جهت صدور پروانه ساختمانی قبل از دستور نقشه ممنوع می-16
هایی که در خصوص نحوه محاسبات عوارض پروانه، تمدید، پایانکـار سـاختمانی تـا تـاریخ     ها و بخشنامهکلیه دستورالعمل-17

.گرددتصویب این تعرفه صادر شده است ملغی و بال اثر می
مربوط به تعرفه عوارض و باشد و مأخذ وصول عوارض به روز و برابر جداول مأخذ اعمال جرایم به سال وقوع تخلف می-18

.گرددبهاي خدمات محلی محاسبه می
.باشنداز پرداخت عوارض مربوطه معاف میدر کاربري مصوب در هنگام صدور پروانه ساختمانی خیرین مدرسه ساز -19

)هاکلیه کاربري(هاي ساختمانی پروانهمقررات تمدید
تجدید پروانهپروانهتمدیدساختمانیمدت پروانه )متر مربع(زیربناي کل  

سال چهارمسال سومسال20002تا 1
سال پنجمسال چهارمسال50003تا 2001
سال ششمسال پنجمسال4و به باال5001
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قـانون  29مـاده  2اعالم  نوع کاربري آن، برابـر تبصـره   هاي ساختمانی عالوه برشهرداري مکلف است درهنگام صدورپروانه-1
شود بایـد حـداکثر مـدتی کـه بـراي پایـان       هاي ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر میدر پروانه"شهري نوسازي و عمران 

کننـد بایـد ظـرف    ها و معابر اصلی شهر اقدام به سـاختمان مـی  یافتن ساختمان ضروري است قید گردد و کسانی که در میدان
مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتیکه تا دو سال بعد از مدتی که بـراي اتمـام بنـا در پروانـه     

برابر افزایش یافته و از آن به بعـد نیـز اگـر سـاختمان همچنـان      2قید شده بازهم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به 
درصـد  4برابر مأخذ سال قبل افزایش خواهد یافت تـا بـه   2ی بماند براي هر دوسالی که بگذرد عوارض مدت فوق به ناتمام باق

مـدتی را کـه   بایـد حـداکثر  ، "بالغ گردد ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود
و به مالکین اعالم شـود درصـورتیکه در مهلـت مقـرر جهـت تمدیـد پروانـه        براي پایان یافتن ساختمان ضروریست، قید نماید

.خواهند شدتمدید مراجعه ننمایند، مشمول پرداخت عوارض 
پس از کسر مساحت (درصد عوارض پذیره کل زیربنا20: ازهاي ساختمانی عبارت استنحوه محاسبه عوارض تمدید پروانه-2

.وابط زمان مراجعهروز و ضاي با قیمت منطقه)پارکینگ
بندي فوق تعیین خواهد شد و تأخیر مالک در پروانه براساس تاریخ صدور پروانه و مطابق جدول زمانداعتبار زمانی تمدی-3

.تأثیري در مدت نهایی قابل تمدید نخواهد داشتجهت تمدید مراجعه
، هنگام تجدید پروانه عالوه بر هزینه تجدید ننمایدتمدید پروانه مراجعه تعیین شده جهت مدت زمان درچنانچه مالک -4

.هزینه تمدید نیز محاسبه و اخذ خواهد شد

)هاکلیه کاربري(هاي ساختمانی پروانهمقررات تجدید 
یعنی مـدت پروانـه و تمدیـد سـپري شـده      (که اعتبار آنها به اتمام رسیده)هادر کلیه کاربري(هاي ساختمانیبراي پروانه-1

کدهاي مربـوط  هنسبت به محاسبه کلی)صدور پروانه جدید(پروانه تجدیدعملیات ساختمانی شروع نشده باشد، جهت و) است
مبلـغ  درصـد  35و ) هـاي قبلـی  یتبه منظور مد نظر قرار دادن پرداخ(اقدام هاي ساختمانی به نرخ روز به عوارض صدور پروانه

.گرددمیوصول محاسبه شده
عملیـات  و ) یعنی مدت پروانه و تمدید سپري شده اسـت (هاي ساختمانی که اعتبار آنها به اتمام رسیده پروانهتجدید براي -2

و نسـبت بـه   پیشـرفت کـار صـادر   ساختمانی شروع شده باشد، به میزان عملیات احداث شده از طریق واحد شهرسازي گواهی
.درصد آن وصول خواهد شد35به نرخ روز اقدام و احداث نشدهبنايمحاسبه عوارض

3ماده 
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هاي ساختمانیاصالح پروانهمقررات 
یـا گـواهی عـدم    نمایند و نسبت به پروانه سـاختمانی آنهـا پایانکـار    افرادي که جهت اصالح پروانه به شهرداري مراجعه می-1

. ض پروانه محاسبه و وصول خواهد شددرخواستی براساس جداول مربوط به عوارصادر شده باشد صرفاً عوارض زیربنايخالفی 
.ماده اقدام خواهد گردید2لذا در صورت نیاز به تمدید طبق بند 

نمایند و نسبت به پروانه ساختمانی آنهـا عـدم خالفـی صـادر شـده      افرادي که جهت اصالح پروانه به شهرداري مراجعه می-2
درخواستی براساس جداول مربوط به عوارض پروانه محاسبه و وصول و در صورت نیاز بـه تمدیـد طبـق    باشد، عوارض زیربناي

.گردداقدام می2ماده 3بند 
به اتمام رسیده پروانه ساختمانی نیز مدت درصورتیکه پس از دریافت پروانه هیچگونه ساخت و سازي صورت نگرفته و -3

:باشد
پروانه صادره به نرخ روز محاسبه عوارض و افزایش زیربنا نسبت به پروانه قبلی کلوانه درصورت درخواست اصالح پر: الف

.مبلغ پرداختی قبلی از کل مبلغ محاسبه کسر و الباقی وصول خواهد شد
زیربنا نسبت به پروانه قبلی کل عوارض پروانه صادره به نرخ روز کاهش درصورت درخواست اصالح پروانه و درخواست : ب

درصد مبلغ 50) نسبت به پروانه فعلی(در صورت اضافه پرداختی محاسبه مبلغ پرداختی قبلی از کل مبلغ محاسبه کسر و 
.قابل استرداد خواهد بود

در تعرفـه عـوارض صـرفاً در    ) سـاختمانی هايپروانهو تجدید ، اصالح صدور، تمدید(4و 2،3، 1مقررات ذکر شده در مواد -4
نحوه اقدام از طریق معاونت معماري و شهرسازي تنظیم و جهت وضوابطبه لذا موارد مربوط. باشدخصوص عوارض متعلقه می

.گرددها و مناطق ابالغ میاجرا به کلیه حوزه

اند، پروانه نشدهأخذدستورنقشه اقدام نموده، لیکن بنا به دالیلی تاکنون موفق به کلیه افرادي که نسبت به دریافت
:گردندمشمول موارد زیر می

اند و ممهور به براي آن دسته از کسانی که دستور نقشه صادر شده و نسبت به پرداخت کلیه عوارض متعلقه اقدام نموده-1
یکسال از تاریخ واریز نقدي فیش جهت دریافت پروانه ساختمانی مراجعه درآمد منطقه شده باشد، چنانچه درطی مدتمهر 

غیر این صورت بعد از گذشت مهلت مقرر، عوارض نمایند، هیچگونه وجهی از بابت عوارض صدور پروانه وصول نخواهد شد، در
. آن وصول خواهد شددرصد 10به نرخ روز محاسبه و 

-نقشه صادر شده و نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت کلیه عوارض متعلقه اقدام ننمودهبراي آن دسته از کسانی که دستور -2

در صورت ابالغ(مراجعه در سال بعددرصورتلذا عوارض متعلقه را پرداخت نمایند، اند، تا پایان همان سال میبایست کلیه
.مبالغ واریزي قبلی کسر و الباقی وصول خواهد شد،عوارض به نرخ روز محاسبه)یا تغییر ضرایبدارایی اي قیمت منطقه

4ماده 

5ماده 



٧

باشدکه هیچگونه ساخت و سازي نسبت به مبلغ پرداختی انجام نداده باشند در غیر موارد فوق الذکر مشمول افرادي می-3
.گرددارجاع می) ش.ق(100آنها به کمیسیون ماده این صورت، به عنوان تخلف محسوب و پرونده

نمایند، مشمول موارد زیر افرادي که بنابه دالیلی درخواست انصراف از ساخت و ساز و استرداد وجوه واریزي را میکلیه
:گردندمی

نمایند و نسبت به تعیین را طی می)هادرکلیه کاربري(هاي ساختمانی آن دسته از متقاضیانی که مراحل صدور پروانه-1
و هنوز پروانه ساختمانی آنها صادر نگردیده، در صورتیکه درخواست ) نقد و یا تقسیط(اند تکلیف عوارض متعلقه اقدام نموده

.گرددانصراف آنها از طریق واحد شهرسازي مورد تأیید واقع گردد، صرفاً پس از کسرمبلغ کارشناسی مابقی مبالغ مسترد می
صادر گردیده است و هیچگونه ساخت و سازي در ) هادر کلیه کاربري(آن دسته از متقاضیانی که پروانه ساختمانی آنها -2

.گردددرصد از کل مبلغ پرداختی کسر و مابقی استرداد می5باشد،ساختمانی صورت نپذیرفتهمدت اعتبار پروانه 
ت صادر شده و نسبت به ساخت تعدادي از واحدهاي مربوطه در مهلبراي آن دسته از متقاضیانی که پروانه ساختمانی آنها-3

و انصراف داده) داخل تراکم و مازاد بر تراکم(پروانه اقدام نموده و لیکن بنا به دالیلی از ساخت الباقی زیر بنا مندرج در پروانه 
، در صورت تأیید )هادر کلیه کاربري(درخواست استرداد وجه واریزي نسبت به آن قسمت از بنا ساخته نشده را داشته باشند 

از مبلغ واریزي نسبت به بناي ساخته نشده کسر و مابقی قابل استرداد بوده، و نسبت به اصالح درصد10واحد شهرسازي 
.گرددپروانه به میزان بناي احداث شده اقدام می

هاي ساختمانی در صورت انصراف کلیه مبالغ وصولی در خصوص تغییر کاربري در هریک از مراحل صدور پروانه: تبصره
.باشدقابل استرداد نمیمتقاضی از أخذ پروانه 

سایر موارد
باشد پس از رأي بر ابقاي بنـا در کمیسـیون مـاده     میو قبل از آن 1370کلیه تخلفات ساختمانی که زمان احداث آنها سال-1

.گرددخصوص عوارض صرفاً مشمول عوارض پذیره میو در ،اخذجرایم مربوطه) ش. ق(100
.باشدقابل محاسبه و وصول می) ش.ق(100تخلفات ساختمانی عالوه بر جرایم کمیسیون ماده عوارض مربوط به -2
گردد، لیکن عوارض مربوطه در سال مراجعه مؤدي بـه نـرخ   با سال احداث تعیین می100جرایم مربوط به کمیسیون ماده -3

.روز قابل محاسبه و وصول خواهد بود
.باشداخل محدوده و حریم شهر قابل محاسبه و وصول میدر دمربوط به ساخت و سازعوارض-4
با أخذ . ریال1,000,000تواند با وصول مبلغ در مواقعی که پروانه ساختمانی مالکی مفقود یا از بین رفته باشد، شهرداري می-5

صـادر نمایـد، ضـمناً    تعهد رسمی و همچنین انتشار آگهی مفقودي در یکی از نشریات محلی شناسنامه سـاختمانی المثنـی را   
.باشدمسئولیت سوء استفاده از پروانه مفقود شده بعهده صاحب پروانه می

6ماده 

7ماده 
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أخذ خواهـد شـد و   ) پانصد هزارریال(ریال 500,000در صورتیکه پروانه ساختمانی به نام شخص دیگري منتقل گردد، مبلغ -6
.پروانه اقدام خواهد شداگر اعتبار تمدید پروانه ساختمانی گذشته باشد، برابر ضوابط تمدید

هاي تابعه و بازنشستگان شـهرداري  کارکنان رسمی و قراردادي با سه سال سابقه کار در کلیه دوایر و سازمانمقرر گردید از-7
به غیر از تغییر کـاربري و  (متر مربع زیربنا، صرفاً در کاربري مسکونی 300در زمان درخواست صدور پروانه ساختمانی تا سقف 

.با ارائه گواهی از اداره کارگزینی شهرداري مرکز براي یکبار در طول خدمت، عوارض پروانه ساختمانی أخذ نگردد) ريتجا
درصد و به باال را تأیید نموده و پس از آن مالک طبق 70براي صدور عدم خالفی پارکینگ جانماییدر صورتیکه شهرداري -8

نسبت به جانمایی تایید شـده  مالک نیزو منطبق بر وضعیت کنونی ساختمان باشدنمودهاقدام به ساخت جانمایی تأییده شده 
مطابق بـا پایان کار گواهی نسبت به صدور گرفته،انجامهاي یهمطابق با تأییدمیبایست شهرداري ،)ه باشددادتغییراتی صورت ن

.نمایدعدم خالفی صادره اقدام 

شهرداريدستورالعمل تقسیط مطالبات 
( نظر به اینکه شهرداري زنجان در راستاي وصول  مطالبات از محل صدور پروانه هاي سـاختمانی ، تخلفـات  وجـرائم مربوطـه     

سایر مطالبات  که بصورت لوایح متعدد نسبت به تقسیط اقدام می نموده، لـذا  و) 100درصورت ابقاء بنا ازسوي کمیسیون ماده
قانون تنظیم بخشی از مقـررات مـالی   73کلیه مناطق اقدام به تنظیم دستورالعمل براساس ماده درجهت ایجاد وحدت رویه در
. گیردشهرداري قرار میکه مبناي عمل دولت به شرح ذیل نموده است

به مؤدیان اقدام نموده و  پس از انجام مراحل اداري ازمعتبرتقسیط، واحد درآمد نسبت به اخذ تضامین تقاضايدر صورت-1
.بانک تحویل تا در سر رسید مقرر وصول گردد

در مواقعی که بعلت عدم توانایی مؤدیان جهت پرداخت بدهی در موعد مقرر تقسیط، شـهرداري نـاگزیر بـه طـرح موضـوع      -2
-دیه مـی تأحق الوکاله، هزینه دادرسی و  نیز تأخیر و: هایی از قبیلباشد این امر موجب تعلق هزینهازطریق مراجع قضایی می

.میبایست به صورت یکجا به حساب شهرداري واریز گردداین مبالغ غیر قابل تقسیط بوده و.گردد
هاي عامل در جهت تقسیط مطالبات بـه توافـق   شود در قالب انعقاد تفاهمنامه با هر یک از بانکبه شهرداري اجازه داده می-3

قالب طبق تفاهمنامه فی مابین درعیین تعداد اقساط مربوطه از مؤدیان، رسیده و از طریق بانک عامل و با معرفی شهرداري و ت
. وصول نمایدرعایت مفاد دستور العمل

باشـد لـیکن کلیـه مؤدیـانی کـه در خواسـت       ، منوط به تسویه حساب با شهرداري می)پایانکار( صدور مفاصا حساب قطعی -4
نداشته باشند، در جهت تسهیل و مساعدت شهروندان، شهرداري با اخـذ  پایانکار داشته و توانایی پرداخت یکجاي بدهی خود را

.قسط اقدام خواهد نمود11نقد و الباقی در % 20ضمانت نامه بانکی نسبت به  صدور مفاصا حساب با دریافت 
صـدور  صـرفاً مربـوط بـه    (درصد تشویق پرداخت نقدي 10شمول یکجا مدر صورت پرداخت مطالبات شهرداري به صورت -5

، )ش.ق(100و ایـن تشـویق بـه جریمـه کمیسـیون مـاده       خواهند شد)هاپروانه و عوارض تخلفات ساختمانی در کلیه کاربري
.گیردارزش سرقفلی و تغییر کاربري تعلق نمی

8ماده 
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.گرددبا تصویب و ابالغ این دستور العمل کلیه مصوبات قبلی در خصوص تقسیط ملغی می-6
.باشدقسیط شده ممنوع میتقسیط مجدد مطالبات ت-7
.باشدبه شرح ذیل می) سیصد میلیون ریالتا (جدول تقسیط مطالبات شهرداري -8

تعداد اقساطپرداخت نقديمبلغ مطالبات
36%20ریالسیصد میلیونا مبلغ ت

.بالمانع است9مربوط به بند کاهش تعداد اقساط،مؤدیانتوافق فیمابین شهرداري و درصورت : تبصره
.باشدبه شرح ذیل می)سیصد میلیون ریالبیش از (مطالبات شهرداريل تقسیطوجد-9

تعداد اقساطحداکثر پرداخت نقديحداقل ردیف
120%16
230%24
340%30
450%36

معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان و جانبازان در صورت ارائه معرفی نامه از ارگان مربوطه، میزان حـداقل پـیش   خانواده: 1تبصره 
.باشدقابل کاهش می% 50پرداخت نقدي آنها تا 

و بهزیستی به شـرط ارائـه معرفـی نامـه از ارگـان مربوطـه، میـزان        ) ره(افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی : 2تبصره 
.باشدقابل کاهش می% 50ل پیش پرداخت نقدي آنها تا حداق

توانـد بـا   شـهرداري مـی  بـا امـالك خـود را داشـته باشـد،     توانایی و تمایل تهاتر بدهی) بدهکار(در مواقعی که مالک :3تبصره 
.اقدام و تهاتر نمایدبه صورت سهل البیعبه ارزیابینسبترسمی دادگستري سه نفرهاننظرکارشناس

.هاي دولتی و عمومی از مصوبه مزبور مستثنی بوده و مانند مصوبه قبلی شورا عمل خواهد شدها و ارگانسازمان: 4تبصره
درصد و حـداکثر  40باال، حداقل پرداختی نقدي هدرصد و ب80در صورت درخواست مالک جهت صدور عدم خالفی : 5تبصره 

.باشدقسط می10
بازیکنـان  و جهانیک و، المپیدر مسابقات رسمی آسیانیقهرمااز جمله دارندگان حکمقهرمانان ورزشی شهر زنجان : 6تبصره 

سـال سـابقه   5داراي کـه  و داوران بـین المللـی    و مربیاندر تیم ملی حضور سال 2با سابقههاي تیمی و انفرادي ملی رشته
درصـد قابـل کـاهش    50پیش پرداخت نقـدي تـا   حداقلمیزانان مربوطه گاراز نامه معرفی ارائه با ، و داوري باشندمربیگري 

.باشدمی



١٠

95در سال هاي ساختمانی بناهاي مسکونی تک واحدي در حد تراکم پایه عوارض صدورپروانه
عوارض پذیره یک متر مربع  سطح بناي یک واحد مسکونی

25/1متر مربع200تا  P

75/1متر مربع400تا P

3/25Pمتر مربع600تا 

3/75Pمتر مربع به باال600از 

عوارض پذیره مسکونیعوارض پذیره مسکونی= = عوارض پذیره یک مترمربععوارض پذیره یک مترمربع××))مساحت زیر بنامساحت زیر بنا--مساحت پارکینگمساحت پارکینگ((

ت  
یحا

وض
ت

.شوداحداث میبه صورت دوبلکسیا که به صورت یک واحد اعیانی استمنظور از مسکونی تک واحدي،: 1تبصره 
صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر، سونا، جکوزي در زیر زمین و پیلوت و خارج از اعیـانی بـا رعایـت    در : 2تبصره 

الزم به ذکر است احداث اسـتخر، سـونا، جکـوزي و    . باشدقابل وصول میP3،ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي یک متر مربع
.شودنمیمحوطه ورزشی موجب تغییر کاربري

.گرددمیعوارضانباري براساس طرح تفصیلی جزء زیر بنا محسوب شده و شامل محاسبهمساحت : 3تبصره 

95در سال هاي مسکونیها و آپارتمانهاي ساختمانی  بیش از یک واحد، مجتمععوارض صدور پروانه
عوارض پذیره یک متر مربع  مساحت زیر بنا

P1مربعمتر 200تا 
P25/1متر مربع400تا 
P5/1متر مربع600تا

P75/1متر به باال600از 
هاي مسکونیها و آپارتمانمجتمععوارض پذیره=عوارض پذیره یک مترمربععوارض پذیره یک مترمربع××))مساحت زیر بنامساحت زیر بنا--مساحت پارکینگمساحت پارکینگ((

ت 
یحا

وض
ت

.گرددعوارض میهشامل محاسببراساس طرح تفصیلی جزء زیر بنا محسوب شده و مساحت انباري: 1تبصره 
صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر، سونا، جکوزي در زیر زمین و پیلوت و خارج از اعیانی بـا رعایـت   در : 2تبصره 

الزم به ذکر است احداث اسـتخر، سـونا، جکـوزي و    . باشدقابل وصول میP3،ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي یک متر مربع
.شودنمیی موجب تغییر کاربريمحوطه ورزش

9ماده 

10ماده 



١١

95درسال اختمانی واحدهاي تجاري تک واحدي عوارض صدور پروانه س
عوارض پذیره یک متر مربع  طبقاتردیف

P4همکف1
P5/1زیرزمین2
P2اول3
P2دوم و به باال4
P2انباري5
P1) بالکن داخل مغازه(نیم طبقه 6

عوارض پذیره یک واحد تجاري= عوارض پذیره یک مترمربععوارض پذیره یک مترمربع××) ) مساحت زیر بنامساحت زیر بنا--مساحت پارکینگمساحت پارکینگ((

95درسال عوارض صدور پروانه ساختمانی واحد هاي تجاري بیش از یک واحد 
عوارض پذیره یک متر مربع  طبقاتردیف

3/0همکف 1  ١٠np
15/0زیرزمین 2  ١٠np
2/0اول 3  ١٠np
2/0دوم و به باال4  ١٠np
2/0انباري5  ١٠np
1/0)بالکن داخل مغازه(نیم طبقه 6  ١٠np

عوارض پذیره بیش از یک واحد تجاريعوارض پذیره بیش از یک واحد تجاري==عوارض پذیره یک مترمربع عوارض پذیره یک مترمربع ××) ) مساحت زیر بنامساحت زیر بنا--مساحت پارکینگمساحت پارکینگ((
.باشدمی2تعداد واحدهاي تجاري است و حداقل آن برابر n: تبصره

12ماده 

11ماده 



١٢

با استفاده مختلطعوارض صدور پروانه ساختمانی واحد هاي تجاري
95در سال ...)فرهنگی و ها از جمله اداري، مسکونی، طبقه همکف تجاري و طبقات فوقاتی سایر کاربري(

عوارض پذیره یک متر مربع  طبقاتردیف
P4همکف1
P5/1زیرزمین 2
P5/1اول3
P5/1دوم4
P5/1سوم و به باال 5
P5/1انباري6
P2)بالکن داخل مغازه(نیم طبقه 7

عوارض پذیره عوارض پذیره = = عوارض پذیره یک مترمربع عوارض پذیره یک مترمربع ××) ) مساحت زیر بنامساحت زیر بنا--مساحت پارکینگمساحت پارکینگ((
طبقات با کاربري دریافت عوارض مربوط به این کاربري، تراکم پایه مالی به صورت تجاري و عوارض طبقه همکف با کاربري تجاري و سایر 

ساس ضوابط مصوب امکان در کاربري تجاري برا) استفاده مختلط(ها نحوه استقرار سایر کاربري. مورد درخواست مالک اخذ خواهد شد
.گردد، عملیاتی می5هاي مختلط پس از تصویب درکمیسیون موضوع ماده تغییر کاربري ملک به صورت کاربري. پذیر خواهد بود

95در سال )یک واحد و بیش از یک واحد(عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهاي اداري 

عوارض پذیره یک متر مربع طبقاتردیف

P2همکف1
P2زیرزمین2
P2اول3
P2دوم و به باال4
P2انباري5
P2)بالکن(نیم طبقه6

عوارض پذیره واحدهاي اداري==عوارض پذیره یک مترمربع عوارض پذیره یک مترمربع ××) ) مساحت کل زیر بنامساحت کل زیر بنا--مساحت پارکینگمساحت پارکینگ((

14ماده 

13ماده 



١٣

95در سال )یک واحد و بیش از یک واحد(و کارگاهیواحد هاي صنعتیعوارض صدور پروانه ساختمانی 

عوارض پذیره یک متر مربع طبقاتردیف

1Pهمکف1

1Pزیرزمین2

1Pاول3

1Pدوم4

1Pسوم و به باال5

1Pانباري6

P1)بالکن(نیم طبقه7
و کارگاهیو کارگاهیعوارض پذیره واحدهاي صنعتی==عوارض پذیره یک مترمربع عوارض پذیره یک مترمربع ××) ) مساحت کل زیر بنامساحت کل زیر بنا--مساحت پارکینگمساحت پارکینگ((

عوارض صدور پروانه ساختمانی واحدهاي آموزشی، ورزشی، فرهنگی، مذهبی، نظامی و انتظامی، هنري، مهد 
95در سال )یک واحد و بیش از یک واحد(، بخش دولتی و غیر دولتی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی کودك

یف
عوارض پذیره یک متر مربع طبقاترد

P1همکف1
P1زیرزمین2
P1اول3
P1دوم4
p1سوم و به باال5
P1انباري6
P1نیم طبقه7

عوارض پذیره ==عوارض پذیره یک مترمربع عوارض پذیره یک مترمربع ××) ) مساحت کل زیر بنامساحت کل زیر بنا--مساحت پارکینگمساحت پارکینگ((

ات
ضیح

تو

هاي مربوطه طبق طرح تفصیلی تجدید نظر امکان پذیر میساختمانی واحدهاي فوق الذکر در کاربريصدور پروانه : 1تبصره 
امکان پذیر 5باشد مگر در شرایط خاص، که پس از درخواست متقاضیان و تأیید اداره مربوطه و تصویب کمیسیون ماده 

.فوق محاسبه خواهد شدبوده، و در این صورت با تعرفه عوارض صدور پروانه ساختمانی طبق تعرفه
قانون اصالحی تأسیس و 19پروانه ساختمانی براساس ماده ها و مراکز آموزشی غیرانتفاعی جهت أخذآموزشگاه: 2تبصره 

هاي برخورداري از تخفیفات، ترجیحات و کلیه معافیتدر 16/5/87اداره مدارس، مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب 
، مشروط بر اینکه تخفیفات براي این قبیل اماکن در بودجه سنواتی کشور حکم مدارس دولتی هستندمالیاتی و عوارض در

.قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه پیش بینی شده باشد181محل تأمین اعتبار آن به استناد تبصره ذیل ماده 

15ماده 

16ماده 



١۴

بیمارستانهاي خصوصی و دولتی، مطب پزشکان، : شامل هاي درمانی هاي ساختمانی در کاربريعوارض صدور پروانه
95در سال و حرف وابسته به آن، سونوگرافی، داروخانهبینایی سنجی، رادیولوژیست

عوارض پذیره یک متر مربعطبقاتردیف

P2زیرزمین1
P3همکف2
٢Pاز طبقه اول به باال3
٢Pانباري4

هاي درمانیعوارض پذیره کاربري= عوارض پذیره یک مترمربععوارض پذیره یک مترمربع××) ) مساحت کل زیر بنامساحت کل زیر بنا--مساحت پارکینگمساحت پارکینگ((

ها عوارض ایجاد، گسترش و نگهداري فضاي سبز و زیبا سازي و مبلمان شهري  در کلیه کاربري
95مصوب سال 

عوارض گسترش و نگهداري فضاي سبز
هاي ساختمانی و کلیه عوارض تخلفات ساختمانی را تحت عنوان درصد از عوارض صدور پروانه2شود میبه شهرداري اجازه داده 

اختصاص عوارض گسترش و نگهداري فضاي سبز محاسبه و وصول نموده و مبلغ حاصل از آن را جهت گسترش فضاهاي سبز شهري 
.دهد

عمومیعوارض ایجاد، تجهیز و گسترش زیبا سازي و مبلمان شهري 
هاي ساختمانی و کلیـه عـوارض تخلفـات سـاختمانی را تحـت عنـوان       درصد از عوارض صدور پروانه2شود به شهرداري اجازه داده می

عوارض ایجاد، تجهیز و گسترش زیبا سازي و مبلمان شهري عمومی محاسبه و وصول نموده و مبلغ حاصل از آن را جهـت گسـترش و   
.اختصاص دهدتجهیز زیباسازي و مبلمان شهري

17ماده 

18ماده 



١۵

95در سالعوارض مازاد بر تراکم 
مجوز طبقه اضـافی و یـا تبـدیل از طریـق     و نیز در صورت اخذعوارض مازاد برتراکم با رعایت طرح تفصیلی تجدید نظر-1

) ش.ق(100در کمیسـیون مـاده   هاي ساختمانی و یا پس از راي ابقاء بنـا  هنگام صدور پروانهدر ، 5موضوع ماده کمیسیون 
.گرددها طبق فرمول زیر محاسبه و أخذ میکلیه کاربرياضافه بناي احداثی، دربراي

P5+قیمت  تعدیل تراکم عوارض یک متر مربع  مازاد بر تراکم

نماینـد، در  برخالف مجوزهاي صـادره  طبقه اضافی و یا تبدیل درصورتیکه اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به احداث -2
براي طبقات اضافی و یا تبدیل طبق فرمول زیر محاسبه ) ش.ق(100صورت صدور رأي بر ابقاء بنا از سوي کمیسیون ماده 

.گرددمیو أخذ
P10+قیمت  تعدیل تراکم عوارض یک متر مربع  مازاد بر تراکم

.باشدمیمنطقه دارایی در فصل ضمائم موجود26قیمت تعدیل تراکم براي : 1تبصره 
ها در مسکونی تراکم متوسط، فضاي اختصاص یافته براي پارکینگ در پیلوت طرح تفصیلی تجدید نظر در تمامی پهنهطبق : 2تبصره 

.گرددشود و مشمول عوارض مازاد بر تراکم نمییا زیر زمین جزء تراکم محسوب نمی

95در سال عوارض تعمیرات ساختمان 
مبناي محاسبهشرحردیف

)براي یک متر مربع اعیانی(P3/0تعمیرات غیر مسکونی1
ریال500,000تعمیرات مسکونی2

ت 
یحا

وض
ت

.باشدتعمیرات شامل ستون یا پل گذاري نمی: 1تبصره 
.بایست با هماهنگی مهندس ناظر داراي پروانه اشتغال انجام شودتعمیرات می: 2تبصره 
بـا رضـایت کتبـی مالـک یـا      ... واحدهاي تجاري صدورکلیه مجوزهاي شهرداري اعم از مجوز تعمیـرات و  در کلیه : 3تبصره 

.باشدمالکین مقدور می
ورزشـی و درمـانی طبـق    ،نحوه محاسبه مبلغ مربوط به تعمیرات در واحدهاي صـنعتی، تجـاري، اداري، فرهنگـی   : 4تبصره 

.باشدگزارش واحد شهرسازي می
ف به شرط چوبی بودن آن با حفظ دیوارها و اخذ نظریه و تأییدیـه سـازمان نظـام مهندسـی     تعویض سق: 5تبصره 

.باشدمبنی بر استحکام دیوارها مشمول مجوز تعمیرات می

19ماده 

20ماده 



١۶

95در سال دیوارکشی عوارض 
مبناي محاسبهشرح

)مترطولیکبراي (P5/0دیوار کشی 

ات
ضیح

تو

از سوي شهرداري با ارائه سند مالکیت رسمی و با ...) دیوار کشی، سوء گذران و(صدور مجوز حصار کشی : 1تبصره 
.پذیردواحد شهرسازي انجام میتأییددرخواست مالک در صورت نداشتن منع قانونی و 

منزله محصور نمودن آن تلقی شده و به نام مالک صرفاً به ...) دیوار کشی، سوء گذران و(صدور مجوز حصار کشی: 2تبصره 
بایست در مجوز صادره از سوي شهرداري صراحتاً قید شود و مراتب میهیچگونه مجوزي در جهت احداث بنا محسوب نمی

.شود
چنانچه مدارك معتبري همچون صدور احکام و آراء قطعی از سوي مراجع و محاکم قضایی و ذیصالح مبنی بر : 3تبصره 

.مالکیت متقاضی به شهرداري ارائه شود، صدور مجوز حصارکشی متوقف خواهد شدتشکیک و یا نفی
.باشدمتر می2...)دیوار کشی، سوء گذران و(حداکثر ارتفاع مجاز جهت حصار کشی : 4تبصره 
وانه باشند و درخواست صدور پرهاي مسکونی محدوده شهر که فاقد سند رسمی میاراضی بایر واقع شده در بافت: 5تبصره 

1ساخت دارند، در جهت تعیین تکلیف بشرط احراز مالکیت، صدور مجوز دیوارکشی اراضی مورد نظر، با اخذ 
ارزش افزوده 60

اجراي این تبصره بشرط درخواست مالک براي دریافت سند رسمی بر . طبق قیمت کارشناس زسمی دادگستري خواهد بود
.قانون ثبت خواهد بود148و 147اساس ماده 

95در سال مسکونی عوارض تفکیک اعیانی در واحدهاي 

عوارض یک متر مربع )برحسب متر مربع(مساحت زیربنا  
پس از رأي کمیسیون بر ابقاء بنادر زمان صدور پروانه

100P6P8از هر واحد تا زیربناي 
150P5P7از هر واحد تا زیربناي 

150P4P6از هر واحد بیش از زیربناي
عوارض تفکیک اعیانی= عوارض یک متر مربع×مساحت زیر بنا× ) تعداد واحدها-1(

ت 
یحا

وض
ت

گردد و درصورت افزایش تعداد در زمان صدور پروانه ساختمانی از مازاد یک واحد مسکونی در هر پالك ثبتی وصول می
.باشدواحدها پس ازصدور پروانه ساختمانی قابل محاسبه و وصول می

.گرددهاي مسکونی ویژه، موارد فوق محاسبه  و أخذ میاز اراضی با کاربري: 1تبصره 
هایی که با شرایط چند واحد احداث شده ولی در پروانه یا پایانکار آنها کلیه مستحدثات به صورت یک در ساختمان: 2تبصره 

مستقل داشته باشند در صورت داشتن شرایط تفکیک از واحد قید گردیده، چنانچه مالکین قصد تفکیک واحدها را به طور 
.مازاد یک واحد طبق موارد فوق الذکر عوارض تفکیک محاسبه و وصول خواهد شد

21ماده 

22ماده 



١٧

آمدگی مشرف به معابر عمومی در زمان صدور پروانه و پس از صدور رأي بر ابقا بنا از سوي پیشوعوارض بالکن
95در سال ) ش.ق(100کمیسیون ماده 

عوارض یک متر مربعشرحردیف
P35واحدهاي مسکونی1
P35مسکونیء ها بجزواحدهاي تجاري، اداري، صنعتی و کلیه کاربري2

ات
ضیح

مورد استفاده واحدهاي مسکونی، تجاري، اداري، ) باران گیرءبه جز(در صورتیکه پیش آمدگی در معابر عمومی : 1تبصره تو
100و در صورت تخلف پس از صدور راي بر ابقاء بنا از سوي کمیسیون ماده پس از تأیید واحد شهرسازي... صنعتی و 

.شامل عوارض فوق خواهد شد،)ش.ق(

95در سال )جبران خسارت و پاکسازي (بهاي خدمات 
مبناي محاسبهشرحردیف

1/0بهاي خدمات پاکسازي 1 P ×زیر بنا 
1/0جبران خسارت 2 P ×زیر بنا 

ات
ضیح

تو

هاي ساختمانی برمبناي پروانه محاسبه مربوط به پاکسازي و جبران خسارت در هنگام صدور پروانه: 1تبصره
.باشدمحاسبه و وصول میابقاء بنا براي متراژ اضافه شده قابل صادره و نیز پس از رأي بر

منظور از خدمات پاکسازي و جبران خسارت، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در هنگام ساخت و ساز : 2تبصره 
.نمایندوارد می... رو، خیابان، تأسیسات شهري،  فضاي  سبز و هایی به پیادهخسارت

95در سال بهاي خدمات کارشناسی
بریالارقام شرحردیف

300,000هامتر مربع در کلیه کاربري500صدور پاسخ استعالم تا متراژ 1
750,000هامتر مربع در کلیه کاربري500صدور پاسخ استعالم  براي متراژ  بیش از2
1,000,000)حریم شهر(صدور پاسخ استعالم خارج از محدوده شهر3

24ماده 

25ماده 

23ماده 



١٨

95در سال گرددارسال می5که به کمیسیون ماده هایی بهاي کارشناسی پرونده
ارقام بریالشرحردیف

و ناکارآمد و در محدوده بافت فرسوده(هاي صرفاً مسکونی براي کاربري1
1,000,000)اراضی مربوط به ضلع جنوبی خیابان خیام

3,000,000سایر پرونده ها با هر نوع کاربري2

توضیحات
-در صورت رد و یا قبول آن مبلغ مسترد نمیبوده و5جهت طرح پرونده در کمیسیون ماده مبلغ أخذ شده: تبصره

.ضمناً در صورت نیاز به بازدید در هنگام صدور پروانه بهاي خدمات کارشناسی أخذ نخواهد شد. گردد

95در سال )درب(بهاي خدمات کارشناسی و هزینه پالك آبی 
بریالارقام شرحردیف

50,000بهاي خدمات کارشناسی1
50,000بهاي پالك آبی هر عدد2

26ماده 

27ماده 



١٩

95در سال هاي ساختمانیبهاي خدمات ایجاد هر واحد پارکینگ در هنگام صدور پروانه
...و شرح و نحوه محاسبه بهاي خدمات ایجاد پارکینگ در واحدهاي مسکونی، تجاري، اداري، صنعتی، فرهنگی و ورزشی

متر مربعیک بهاي خدمات شرحردیف
60Pهادر کلیه کاربري1

2
-، خیابان)برابر طرح تفصیلی تجدید نظر(هاي تجاري واقع در محدوده شهر در بازارچه

متر مربع و کمتر از آن و داراي سند 40هاي اصلی و فرعی شهر که مساحت ملک آنها 
مالکیت شش دانگ باشد

30P

برابـر طـرح تفصـیلی    (متـر باشـد   75واحدهاي با کاربري مسکونی که عرصه آن تـا  در 3
p30).تجدید نظر

ات
ضیح

تو

با توجه به مشکالت کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به 
ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد واحدهاي احداثی نمایند، مطابق ضوابط طرح تفصیلی تجدید نظر احداث ساختمان می

پذیر نیست شهرداري در چنانچه طبق گزارشات توجیهی و فنی مشخص گردد که احداث پارکینگ امکان. باشندمی
تواند وفق ضوابط طرح تفصیلی با أخذ بهاي آن نسبت به تأمین پارکینگ عمومی به میزان موردشرایط استثنایی می

نماید و در چنین مواردي کلیه وجوه دریافتی توسط شهرداري میبایست درحساب مجزا نگهداري و منحصراً نیاز اقدام 
.جهت تأمین پارکینگ هزینه گردد

ها مجوز احداث پارکینگ مورد نیاز هر پروژه را به هنگام صدور شناسنامه ساختمانی شهرداري در کلیه کاربري: 1تبصره 
نماید و شهروندان موظف به ایجاد رایگان و بدون أخذ هیچگونه مبلغی صادر میشناسنامه ساختمانی به صورت 

ها از متقاضیان تعهد لذا شهرداري موظف است در زمان صدور پروانه ساختمانی در کلیه کاربري. باشندپارکینگ می
.مبنی بر ممنوعیت حذف پارکینگ اخذ نمایند

هاي موجود امکان ایجاد پارکینگ وجود نداشته باشد مالک موظف ملدر صورتیکه مطابق شرایط و دستور الع: 2تبصره 
به تامین پارکینگ در شعاع مصوب ملک مذکور بوده و یا درخواست پرداخت بهاي تمام شده جهت ایجاد پارکینگ به 

یصالح امکان این امر منوط به تایید شهرداري مطابق ضوابط موجود و یا تصویب آن در مراجع ذ. شهرداري را نماید
.خواهد بود

شهرداري زنجان مکلف است طبق ضوابط و مقررات مربوطه مبلغ وصولی از محل بهاي خدمات ایجاد : 3تبصره 
هاي عمومی در سطح شهر هاي ساختمانی را جهت تأمین و احداث پارکینگپارکینگ در هنگام صدور پروانهپارکینگ 

.هزینه نماید
بیش از چهارصد و پنجاه هزار ریـال باشـد مـالك عمـل     ) 1ردیف (P60اي در محاسبه چنانچه قیمت منطقه:4تبصره 

.همان چهارصد و پنجاه هزار ریال خواهد بود
-و با حفظ بنا در عرصه و اعیان در راسته اصلی بازار، کاروانسراها و داالن) بهسازي و نوسازي(در زمان مرمت : 5تبصره 

-مقررات مربوط به اداره میراث فرهنگی، بهاي خدمات ایجاد هر پارکینگ اخذ نمیهاي متصله با رعایت کلیه ضوابط و 

.باشدقابل اجرا می5، که پس از تصویب کمیسیون ماده گردد

28ماده 



٢٠

95در سال عوارض حاصل از درب اضافی
درب اضافیعوارض یک مترشرح

P1200حاصل از درب اضافیعوارض 
95سال نحوه محاسبه عوارض حاصل از ایجاد هر درب اضافی =  1200P. M

M : درب اضافیهر عرض

ات
ضیح

تو
.

در . باشدمربوط به ایجاد درب اضافی در هرگونه پاسخ استعالم براي شهرداري قابل پیگیري و وصول میعوارض: 1تبصره 
.بودخواهدفوقفرمولطبقمحاسبه ، مالك)ش.ق(100صورت ابقاء درب اضافی ایجاد شده  از سوي کمیسیون ماده 

الزامی است28/10/90ص مورخه /33173/90/5رعایت بخشنامه داخلی شماره : 2تبصره 

29ماده 



٢١

عوارض حاصل از اختالف ارتفاع مجاز در کلیه طبقات
95پیشنهاد سال 

متر مربع یکعوارضشرح گروه ساختمان
P5ها همکف و پارکینگ در کلیه کاربرياختالف ارتفاع در 

P3مسکونی براي سایر طبقات اختالف ارتفاع در کاربري
P3ها غیر از مسکونی در سایر طبقاتاختالف ارتفاع در کلیه کاربري

Lارتفاع مجاز= ١
Lارتفاع موجود= ٢
S =مساحت مورد تخلف
V =سطح فضاي خارج از مفاد پروانه

V=
( 2 1 )×

1

V × عوارض حاصل از اختالف ارتفاع مجاز= عوارض یک متر مربع
قابـل وصـول   ) ش.ق(100عوارض حاصل از اختالف ارتفاع مجاز در کلیه طبقات پس از ابقاء بنا از سوي کمیسیون مـاده  : 1تبصره 

.باشدمی
هاي احداث شده و لزوم رعایت خط مقررات ملی ساختمان براي ساختماندر جهت رعایت اصول فنی و بهداشتی در : 2تبصره 

ها طبق فرمول فوق محاسبه آسمان و اصول همجواري در منظر شهري در صورت تخلف در ارتفاع، در تمام طبقات و درکلیه کاربري
.و وصول خواهد شد

.محاسبه و وصول خواهد شد1395عوارض مذکور براي تخلفات سال : 3تبصره
.نظر استدرخصوص ارتفاع مجاز ساختمان محاسبه ارتفاع مجاز در کل ساختمان مد: 4تبصره 
باشد و حفظ ارتفاع مجاز طبق ضوابط الزامی استافزایش ارتفاع مشمول ارتفاع مجاز پارکینگ نمی: 5تبصره

30ماده 


