
 شهرداری مشکین دشت

 1صفحه                   1311 سالقانون شهرداریها مالک عمل برای  صدماده  11نامه ارزش معامالتی ساختمان موضوع تبصره  آئین             

 

 کد

 

 

 شرح

 از کمتر  معابر

هر متر   متر11

 به ریال    مربع

 01 تا11 از معابر

   هرمتر مربع  متر

 به ریال   

 و رمت01از معابر

 هر متر  باالتر

 به ریال    بعمر

 یا  معابر اصلی

 مربعمتر هر  ویژه

 به ریال        

- - - -  :ربوطهکاربری م مسکونی دربنای - 

 111/111/11 111/111/11 111/111/11 111/111/11 (فافد پروانه. )سطح اشغال مجازدرحداحداث بنای درحد تراکم و 1/1

 011/111 011/111 111/111 111/111 (تا طبقه دوم فاقدپروانه) .عرصه% 08سطح اشغال مجاز تا تراکم و مازاد بر درحدبنای احداث  2/1

 111/1111/ 111/1113/ 111/1113/ 111/1110/ (تا طبقه دوم فاقدپروانه) .عرصه% 08سطح اشغال مجاز باالتر از درحد تراکم و مازاد بربنای  احداث 3/1

 111/111 111/111 011/111 011/111 (دوم تا طبقه.)عرصه% 08تا  سطح اشغال مجازدرحدتراکم ومازادبراضافه بنای  یااحداثی بنای  4/1

 111/111/1 111/111/1 111/111/3 111/111/3 (طبقه دومتا)عرصه%08سطح اشغال مجاز باالتر از مازادبرودرحدتراکم اضافه بنای  بنای احداثی یا 5/1

 111/111 111/111 111/111 111/011 (تاطبقه دوم)سطح اشغال مجازدرحد یا اضافه بنای مازاد برتراکم وبنای احداثی  6/1

 111/111 111/111 111/111 111/111 (درطبقه دوم)عرصه%08تاسطح اشغال مجاز ه بنای مازاد برتراکم و مازاد بربنای احداثی یا اضاف 7/1

 1/111/111 1/111/111 111/111/1 111/111/3 (درطبقه دوم)عرصه%08باالترازسطح اشغال مجازمازاد برراکم و برتبنای احداثی یا اضافه بنای مازاد 0/1

 111/111/1 111/111/1 111/111 111/111 .طبقه سوم ، عرصه % 08تا  مجاز احداث بنای درحد تراکم و مازاد برسطح اشغال 9/1

 111/111/1 111/111/1 111/111/1 111/111/1 .طبقه سوم ، عرصه % 08ل مجاز باالتر ازاحداث بنای درحد تراکم و مازاد برسطح اشغا 18/1

 1/111/111 1/111/111 011/1111/  1/111/111 .طبقه سوم ، احداث بنای مازاد بر تراکم و درحدسطح اشغال مجاز  11/1

 111/011/0 111/111/0 111/011/1 111/111/1 .قه سوم طب، عرصه % 08تراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز تا مازادبراحداث بنای  12/1

 111/111/1 111/111/1 111/111/1 111/111/1 .طبقه سوم ، عرصه % 08از  تراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز باالترمازادبراحداث بنای  13/1

 111/111/0 111/011/1 111/111/1 111/011/1 .طبقه چهارم ، عرصه % 08احداث بنای درحد تراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز تا  14/1

 111/011/1 111/011/1 111/011/1 111/011/1 .طبقه چهارم ، عرصه % 08از  احداث بنای درحد تراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز باالتر 15/1

 011/1110/ 0/111/111 011/1111/ 111/1111/ .طبقه چهارم ، حداث بنای مازاد بر تراکم و درحد سطح اشغال مجاز  16/1

 0/111/111 0/011/111 0/111/111 1/011/111 .در طبقه چهارمعرصه % 08مجاز تا مازاد برتراکم و مازاد برسطح اشغال احداث بنای  17/1

 1/111/111 1/111/111 1/111/111 1/111/111 .در طبقه چهارمعرصه % 08باالتراز  مجازمازاد برتراکم و مازاد برسطح اشغال احداث بنای  10/1



 
 

     0صفحه                   1311سال 

 0/011/111 0/111/111 111/011/0 111/1110/ .طبقه پنجم ، عرصه % 08احداث بنای درحد تراکم و مازادبرسطح اشغال مجاز تا  19/1

 1/011/111 1/011/111 111/011/1 011/1111/ .طبقه پنجم ، عرصه % 08احداث بنای درحد تراکم و مازادبرسطح اشغال مجاز باالتر از  28/1

 111/111/3 111/011/3 111/111/3 111/011/0 .طبقه پنجم ، احداث بنای مازادبر تراکم و درحدسطح اشغال مجاز  21/1

 3/011/111 3/111/111 3/011/111 3/111/111 .در طبقه پنجم عرصه % 08مجاز تا مازاد بر تراکم و مازاد بر سطح اشغال احداث بنای  22/1

 1/111/111 1/111/111 1/111/111 1/111/111 .در طبقه پنجم عرصه % 08مجاز باالتر از مازاد بر تراکم و مازاد بر سطح اشغال احداث بنای  23/1

 111/111/1 111/011/3 111/111/3 111/011/3 .طبقه ششم ، عرصه % 08احداث بنای درحد تراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز تا  24/1

 111/111/1 111/111/1 111/111/1 111/111/1 .طبقه ششم ، عرصه % 08احداث بنای درحد تراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز باالتر از  25/1

 1/111/111 1/111/111 1/111/111 1/111/111 .طبقه ششم ، احداث بنای مازاد بر تراکم و درحد سطح اشغال مجاز  26/1

 111/111/0 111/111/1 111/111/1 111/111/1 .عرصه درطبقه ششم % 08نای مازاد برتراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز تا احداث ب 27/1

 111/111/0 111/111/0 111/111/1 111/111/1 .طبقه ششم  درعرصه % 08احداث بنای مازاد برتراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز باالتر از  20/1

 111/011/1 111/111/1 111/011/1 111/111/1 .م هفتعرصه ، طبقه % 08حد تراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز تا احداث بنای در 29/1

 111/111/0 111/111/1 111/111/1 111/111/1 .م هفتعرصه ، طبقه % 08احداث بنای درحد تراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز باالتر از  38/1

 1/111/111 1/111/111 1/111/111 1/111/111 .م هفتم و درحد سطح اشغال مجاز ، طبقه احداث بنای مازاد بر تراک 31/1

 111/111/0 111/111/0 111/111/1 111/111/1 .م هفتعرصه درطبقه % 08احداث بنای مازاد برتراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز تا  32/1

 111/111/1 111/111/1 111/111/0 111/111/0 .م هفتعرصه در طبقه % 08باالتر از احداث بنای مازاد برتراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز  33/1

 111/011/1 111/111/1 111/011/1 111/111/1 .م هشتعرصه ، طبقه % 08احداث بنای درحد تراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز تا  34/1

 111/111/0 111/111/0 111/111/1 111/111/1 .م هشتعرصه ، طبقه % 08احداث بنای درحد تراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز باالتر از  35/1

 1/111/111 0/111/111 0/111/111 1/111/111 .م هشتاحداث بنای مازاد بر تراکم و درحد سطح اشغال مجاز ، طبقه  36/1

 111/111/1 111/111/1 111/111/1 111/111/0 .م هشتعرصه درطبقه % 08احداث بنای مازاد برتراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز تا  37/1

 111/111/1 111/111/1 111/111/1 111/111/1 .م هشتعرصه در طبقه % 08احداث بنای مازاد برتراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز باالتر از  30/1

 111/011 111/011 111/111 111/111 (راه پله -نمازخانه -آسانسور -نگهبانی -البی-سرویس بهداشتی -راهرو)مشاعات مسکونی  39/1

- - - -  :احداث ساختمان مسکونی در کاربری باغ مسکونی- 



 
 

     3صفحه                1311سال  

 111/111/11 111/111/01 111/111/11 111/111/11 (فافد پروانه).  درحد سطح اشغال مجازاحداث بنای  48/1

 1/111/111 0/111/111 1/111/111 1/111/111 .  اشغال مجاز احداث یا اضافه بنای مازاد بر سطح  41/1

 11/111/111 1/111/111 1/111/111 0/111/111 .احداث بنای مازاد بر تراکم و مازاد بر سطح اشغال 42/1

 1/111/111 1/111/111 3/111/111 3/111/111 ...(آموزشی،ورزشی،درمانی،فرهنگی،مذهبی و. )احدات بنای مسکونی درکاربری مغایر 43/1

 ندارد 1/111/111 1/111/111 1/111/111 .احداث  ساختمان مسکونی در حریم شهر 44/1

- - - -  :بنای  تجاری در کاربری مربوطه- 

 011/111/111 111/111/111 111/111/111 101/111/111 (  فاقد پروانه. )درحد تراکم وسطح اشغال مجازاحداث بنای  1/0

 11/111/111 31/111/111 31/111/111 01/111/111 (همکف.)افه بنای مازاد بر تراکم و مازادبرسطح اشغال مجاز احداث یا اض 2/0

 31/111/111 01/111/111 01/111/111 111/11111/ .(طبقه مازاد)بنای مازاد بر تراکم و مازاد برسطح اشغال یا اضافه احداث 3/0

 3/111/111 3/111/111 0/111/111 0/111/111 . احداث انبار تجاری 4/0

 1/111/111 0/111/111 1/111/111 1/111/111 (نیم طبقه تجاری)احداث بالکن داخل تجاری  5/0

 3/111/111 3/111/111 0/111/111 0/111/111 (راه پله -نمازخانه -آسانسور -نگهبانی -البی  -سرویس بهداشتی -راهرو)مشاعات تجاری  6/0

 31/111/111 31/111/111 01/111/111 01/111/111 ...(باغ مسکونی،آموزشی،ورزشی،درمانی ،فرهنگی و. )ی درکاربری مغایراحداث بنای تجار 7/0

 ندارد 31/111/111 31/111/111 01/111/111  .احداث بنای تجاری در حریم شهر 0/0

- - - -  :انتظامی در کاربری مربوطه   –بنای اداری  -

 11/111/111 11/111/111 11/111/111 31/111/111 (فاقد پروانه.) سطح اشغال مجازاحداث بنای درحد  1/3

 111/111/1 111/011/1 111/111/1 111/111 (فاقدپروانه تا طبقه دوم. )عرصه% 08بنای درحد تراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز تا احداث  2/3

 111/111/1 111/111/3 111/111/3 111/111/0 (فاقدپروانه تا طبقه دوم). عرصه% 08التر از بنای درحد تراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز با احداث 3/3

 111/111/1 111/111/1 111/011/1 111/111/1 (تا طبقه دوم.)عرصه% 08اضافه بنای درحدتراکم ومازادبرسطح اشغال مجاز تا  بنای احداثی یا 4/3

 111/111/1 111/111/1 111/111/3 111/111/3 (تاطبقه دوم)عرصه%08برسطح اشغال مجاز باالتر ازازاداضافه بنای درحدتراکم وم بنای احداثی یا 5/3

 111/111/1 111/111/1 111/111/1 111/011/1 (تاطبقه دوم)بنای احداثی یا اضافه بنای مازاد برتراکم و درحدسطح اشغال مجاز 6/3

 111/111/1 111/011/1 111/111/1 111/111/1 (درطبقه دوم)عرصه% 08تا ازاد برسطح اشغال مجاز بنای احداثی یا اضافه بنای مازاد برتراکم و م 7/3



 
 

     1صفحه                1311سال  

 111/111/1 111/111/1 111/111/1 111/111/3 (درطبقه دوم)عرصه%08باالترازسطح اشغال مجاز ه بنای مازادبرتراکم و مازادبربنای احداثی یا اضاف 0/3

 111/111/0 111/111/1 111/111/1 111/110/1 .عرصه درطبقه سوم % 08احداث بنای درحد تراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز تا  9/3

 111/111/1 111/111/1 111/111/1 111/111/1 .عرصه درطبقه سوم % 08احداث بنای درحد تراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز باالتر از 18/3

 111/111/1 111/111/1 111/011/1 111/111/1 .بنای مازاد بر تراکم و درحدسطح اشغال مجاز درطبقه سوم  احداث 11/3

 111/011/3 111/111/3 111/011/0 111/111/0 .عرصه درطبقه سوم % 08احداث بنای مازادبرتراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز تا  12/3

 111/111/1 111/111/1 111/111/1 111/111/1 .عرصه درطبقه سوم % 08طح اشغال مجاز باالتر از احداث بنای مازادبرتراکم و مازاد برس 13/3

 111/011/0 111/111/0 111/011/0 111/111/0 .عرصه درطبقه چهارم % 08احداث بنای درحد تراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز تا  14/3

 111/011/1 111/011/1 111/011/1 111/011/1 .عرصه درطبقه چهارم % 08از باالتر از احداث بنای درحد تراکم و مازاد برسطح اشغال مج 15/3

 111/111/0 111/011/0 111/111/0 111/011/1 .حداث بنای مازاد بر تراکم و درحد سطح اشغال مجاز درطبقه چهارم  16/3

 111/111/3 111/011/0 111/111/0 111/011/0 .طبقه چهارمدر عرصه % 08مجاز تا مازاد برتراکم و مازاد برسطح اشغال احداث بنای  17/3

 111/111/1 111/111/1 111/111/1 111/111/1 .در طبقه چهارمعرصه % 08مجاز باالتراز مازاد برتراکم و مازاد برسطح اشغال احداث بنای  10/3

 111/101/3 111/111/3 111/101/3 111/111/3 . عرصه درطبقه پنجم% 08احداث بنای درحد تراکم و مازادبرسطح اشغال مجاز تا  19/3

 111/011/1 111/011/1 111/011/1 111/011/1 .عرصه درطبقه پنجم % 08احداث بنای درحد تراکم و مازادبرسطح اشغال مجاز باالتر از  28/3

 111/111/1 111/011/3 111/111/3 111/011/3 .احداث بنای مازادبر تراکم و درحدسطح اشغال مجاز درطبقه پنجم  21/3

 111/011/1 111/111/1 111/011/3 111/111/3 .در طبقه پنجم عرصه % 08مجاز تا مازاد بر تراکم و مازاد بر سطح اشغال احداث بنای  22/3

 111/111/1 111/111/1 111/111/1 111/111/1 .در طبقه پنجم عرصه % 08مجاز باالتر از مازاد بر تراکم و مازاد بر سطح اشغال احداث بنای  23/3

 111/111/1 111/011/1 111/111/1 111/101/3 .عرصه درطبقه ششم % 08احداث بنای درحد تراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز تا  24/3

 111/111/1 111/111/1 111/111/1 111/111/1 .عرصه درطبقه ششم % 08احداث بنای درحد تراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز باالتر از  25/3

 111/111/1 111/111/1 111/111/1 111/111/1 .احداث بنای مازاد بر تراکم و درحد سطح اشغال مجاز درطبقه ششم  26/3

 111/111/0 111/111/1 111/111/1 111/1111/1 .عرصه درطبقه ششم % 08احداث بنای درمازاد برتراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز تا  27/3

 111/111/0 111/111/0 111/111/1 111/111/1 .عرصه درطبقه ششم % 08مازاد برتراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز باالتر از احداث بنای در 20/3

 111/011/1 111/111/1 111/011/1 111/111/1 .م هفتعرصه درطبقه % 08احداث بنای درحد تراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز تا  29/3



 
 

     1فحه   ص             1311سال  

 111/111/0 111/111/0 111/111/1 111/111/1 .عرصه درطبقه هفتم % 08احداث بنای درحد تراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز باالتر از  38/3

 111/111/1 111/111/1 111/111/1 111/111/1 .احداث بنای مازاد بر تراکم و درحد سطح اشغال مجاز درطبقه هفتم  31/3

 111/111/0 111/111/1 111/111/1 111/111/1 .عرصه درطبقه هفتم % 08ث بنای درمازاد برتراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز تا احدا 32/3

 111/111/1 111/111/0 111/111/0 111/111/1 .عرصه درطبقه هفتم % 08احداث بنای درمازاد برتراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز باالتر از  33/3

 111/011/1 111/111/1 111/011/1 111/111/1 .عرصه درطبقه هشتم % 08بنای درحد تراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز تا  احداث 34/3

 111/111/0 111/111/0 111/111/1 111/111/1 .عرصه درطبقه هشتم % 08احداث بنای درحد تراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز باالتر از  35/3

 1/111/111 0/111/111 0/111/111 1/111/111 .زاد بر تراکم و درحد سطح اشغال مجاز درطبقه هشتم احداث بنای ما 36/3

 111/111/1 111/111/1 111/111/1 111/111/0 .عرصه درطبقه هشتم % 08احداث بنای درمازاد برتراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز تا  37/3

 111/111/1 111/111/1 111/111/1 111/111/1 .عرصه درطبقه هشتم % 08سطح اشغال مجاز باالتر از احداث بنای درمازاد برتراکم و مازاد بر 30/3

 111/011/1 111/1/111 111/111 111/111 (راه پله -نمازخانه -آسانسور -نگهبانی -البی  -سرویس بهداشتی -راهرو)مشاعات اداری  39/3

 111/111/1 111/111/1 111/111/1 111/111/1 ...(باغ مسکونی،آموزشی،ورزشی،درمانی، فرهنگی و )احداث بنای اداری انتظامی درکاربری مغایر 48/3

 ندارد 111/111/0 11/1111/0 111/1 /111 .انتظامی  در حریم شهر -احداث بنای اداری 41/3

- - - -  :  کارگاهی در کاربری مربوطه -بنای صنعتی - 

 11/111/111 11/111/111 11/111/111 11/111/111 (فاقد پروانه).درحد سطح اشغال مجازاحداث بنای  1/1

 0/011/111 0/111/111 0/011/111 0/111/111 .احداث یا اضافه بنای مازاد بر سطح اشغال مجاز  2/1

 3/111/111 0/011/111 0/111/111 0/011/111 .(طبقه مازاد)احداث بنای مازاد برتراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز 3/1

 1/111/111 3/111/111 3/111/111 0/111/111 ...( باغ مسکونی،آموزشی،ورزشی،درمانی،فرهنگی و)احداث بنای صنعتی کارگاهی درکاربری مغایر 4/1

 1/111/111 111/1111/ 111/111 111/111  (راه پله -نمازخانه -آسانسور -نگهبانی -البی  -سرویس بهداشتی -راهرو)مشاعات صنعتی 5/1

 ندارد 1/111/111 1/111/111 1/111/111  .کارگاهی در حریم شهر -احداث بنای صنعتی 6/1

- - - -  :                                                             بنای کشاورزی ، دامپروری و صنایع مرتبط - 

 ندارد 11/111/111 11/111/111 31/111/111 (فاقد پروانه) .درحد سطح اشغال مجازاحداث بنای  1/1

 ندارد 0/111/111 1/011/111 1/111/111 .احداث یا اضافه بنای مازاد بر سطح اشغال مجاز  2/1



 
 

     1صفحه                1311سال  

 ندارد 3/111/111 0/111/111 0/111/111 .(طبقه مازاد)احداث بنای مازاد بر تراکم و مازاد بر سطح اشغال مجاز 3/1

 ندارد 0/011/111 0/111/111 0/011/111 ...(باغ مسکونی،آموزشی،ورزشی،درمانی،فرهنگی و)احداث بنای دامپروری درکاربری مغایر 4/1

 ندارد 1/111/111 3/111/111 3/111/111  .احداث بنای دامپروری در حریم شهر 5/1

- - - -  :تفریحی و گردشگری در کاربری مربوطه -بنای ورزشی- 

 111/111/31 111/11131/ 1111/11/01 111/11/01 (فاقد پروانه) .درحد سطح اشغال مجازاحداث بنای  1/1

 0/111/111 111/1110/ 111/1111/ 1/111/111 .احداث یا اضافه بنای مازاد بر سطح اشغال مجاز  2/1

 3/111/111 0/111/111 111/1110/ 111/1111/ .(طبقه مازاد)احداث بنای مازاد برتراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز 3/1

 3/111/111 3/111/111 111/1110/ 0/111/111 ...(باغ مسکونی،آموزشی ،درمانی،فرهنگی و)احداث بنای ورزشی تفریحی درکاربری مغایر  4/1

 ندارد 3/111/111 3/111/111 0/111/111 .تفریحی در حریم شهر -احداث بنای ورزشی 5/1

- - - -  :مانی در کاربری مربوطهدر -بنای بهداشتی - 

 31/111/111 01/111/111 01/111/111 11/1111/111 (فاقد پروانه) .درحد سطح اشغال مجازاحداث بنای  1/0

 0/111/111 111/1110/ 111/1111/ 1/111/111 .احداث یا اضافه بنای مازاد بر سطح اشغال مجاز  2/0

 3/111/111 0/111/111 111/1110/ 111/1111/ .(طبقه مازاد)برسطح اشغال مجاز احداث بنای مازاد بر تراکم و مازاد 3/0

 3/111/111 3/111/111 111/1110/ 0/111/111 ...(باغ مسکونی،آموزشی،ورزشی ،فرهنگی و)احداث بنای بهداشتی درمانی درکاربری مغایر 4/0

 ندارد 3/111/111 3/111/111 0/111/111 .درمانی  در حریم شهر -احداث بنای بهداشتی  5/0

- - - -  :مذهبی در کاربری مربوطه -بنای فرهنگی- 

 111111/01/ 1/11111/01 11/1111/11 111/111/11 (فاقد پروانه) .درحد سطح اشغال مجازاحداث بنای  1/1

 1/111/111 1/011/111 111/1111/ 011/111  .احداث یا اضافه بنای مازاد بر سطح اشغال مجاز  2/1

 111/1110/ 111/1110/ 111/1111/ 111/1111/ .(طبقه مازاد)احداث بنای مازاد بر تراکم و مازاد برسطح اشغال مجاز 3/1

 111/1113/  111/1110/ 111/1110/ 111/1111/ ...(باغ مسکونی،آموزشی،ورزشی،درمانی و)احداث بنای فرهنگی مذهبی درکاربری مغایر 4/1

 ندارد 3/111/111 0/111/111 0/111/111 .هبی در حریم شهرمذ -احداث بنای فرهنگی 5/1

-  - - -  :سایر کار بری ها - 



 
 

     0صفحه                1311سال  

 1/111/111 1/011/111 3/111/111 3/111/111 به شرط تامین پارکینگ وعدم مزاحمت برای همسایگان درکاربری مغایر احداث یا اضافه بنای تاالرپذیرائی 1/1

 111/011/0 111/011/0 111/011/1 111/011/1 .به شرط تامین پارکینگاحداث یا اضافه بنای تاالر پذیرائی درکاربری مربوطه   2/1

 111/011/3 111/011/0 111/011/0 111/011/1 .احداث یا اضافه بنای رستوران در کاربری مربوطه 3/1

 111/111/1 111/111/1 111/111/1 111/111/3 .مغایر احداث یا اضافه بنای رستوران در کاربری 4/1

 ندارد 111/111/0 111/111/1 111/111/1 .حریم شهراحداث یا اضافه بنای رستوران در  5/1

 0/111/111 0/111/111 1/111/111 111/1111/ (.بجز مدارس)احداث یا اضافه بنای آموزشگاه های خصوصی  6/1

 111/011/1 111/111/1 111/011 111/111 .مصالح و هر نوع سقف احداث گلخانه   با هر نوع 7/1

 ندارد 111/111/0 111/111/1 111/111/1 .احداث گلخانه   با هر نوع مصالح و هر نوع سقف در حریم شهر 0/1

 1/111/111 1/011/111 1/111/111 111011/ .درهر  متر  طول داخل محدوده خدماتیدیوارکشی با هرنوع مصالح  9/1

 ندارد 0/111/111 1/111/111 111/111/1 .دیوارکشی با هرنوع مصالح واقع در حریم شهری درهر  متر  طول 18/1

 1/111/111 111/111 111/111 011/111 دستگاههای حرات مرکزی، شوفاژ سانترال:  تاسیسات  11/1

 1/111/111 111/111 111/111 011/111 (گرمایش، خنک کننده)تهویه مطبوع :  تاسیسات  12/1

 1/111/111 111/111 111/111 011/111 .احداث یا اضافه بنای آشیانه و سایبان ها 13/1

 111/111/1 111/111/1 111/111 111/111 .احداث یا اضافه بنای استخر سرپوشیده و تاسیسات مربوطه 14/1

 111/111 111/111 111/111 111/111 . احداث استخر بدون سقف 15/1

 111/111 111/111 111/111 111/111 .مترمکعب به باال 6احداث یا اضافه بنای انواع مخازن اعم از زیرزمینی و هوائی از 16/1

 111/111 011/111 111/111 111/111 .احداث یا اضافه بنای سکوها و بار اندازها هر مترمربع 17/1

 011/111 111/111 111/111 111/111 .احداث یا اضافه بنای ساختمان های تمام چوب معمولی 10/1

 111/111 011/111 111/111 111/111 .احداث یا اضافه بنای ساختمان های تمام چوب صنعتی 19/1

- - - -  :  کسری پارکینگ- 

 1/111/111 1/111/111 1/111/111 1/111/111 مسکونی ناشی از اضافه متراژکسری پارکینگ  1/11

 1/111/111 1/111/111 1/111/111 1/111/111 ناشی از بنای مازاد بر تراکم و مازاد برسطح اشغال مسکونی کسری پارکینگ  2/11



 
 

     1صفحه                1311سال  

 1/111/111 1/111/111 1/111/111 1/111/111 کسری پارکینگ مسکونی ناشی تبدیل واحد 3/11

 1/111/111 1/111/111 1/111/111 1/111/111 .تجاری  کسری پارکینگ 4/11

 1/111/111 1/111/111 1/111/111 1/111/111 .اداری کسری پارکینگ  5/11

 1/111/111 1/111/111 1/111/111 1/111/111 . صنعتی ، کارگاهیکسری پارکینگ  6/11

 1/111/111 1/111/111 1/111/111 1/111/111 (ورزشی ، درمانی، فرهنگی ، ،مذهبی و غیرو )  .کسری پارکینگ سایر کاربری ها 11/7

 - - -  ...  :تبدیل کاربری و- 

 3/111/111 0/011/111 0/111/111 0/011/111 .تبدیل پیلوت به  مسکونی 1/11

 0/011/111 1/111/111 1/111/111 1/111/111 .تبدیل زیرزمین به مسکونی 2/11

 3/111/111 0/011/111 0/111/111 0/011/111 .تبدیل انباری به مسکونی 3/11

 3/111/111 3/011/111 3/111/111 0/011/111 .تبدیل خدماتی به مسکونی 4/11

 معاف معاف معاف معاف .تبدیل صنعتی به مسکونی در سطح اشغال مجاز 5/11

 1/011/111 1/011/111 1/111/111 1/111/111 .تبدیل صنعتی به مسکونی خارج از سطح اشغال مجاز 6/11

 معاف معاف معاف معاف  .ری و اداری به مسکونیتبدیل تجا 7/11

 111/111 011/111 111/111 111/111 (  .در نیم طبقه با راه مجزاء)تبدیل بالکن تجاری به مسکونی  0/11

 01/111/111 01/111/111 11/111/111 11/111/111 .تبدیل  زیرزمین به تجاری 9/11

 31/111/111 31/111/111 01/111/111 01/111/111 .تبدیل پیلوت به تجاری 18/11

 31/111/111 01/111/111 01/111/111 11/111/111 .تبدیل مسکونی به تجاری 11/11

 01/111/111 01/111/111 11/111/111 11/111/111 .تبدیل اداری به تجاری 12/11

 31/111/111 01/111/111 01/111/111 11/111/111 .تبدیل انباری تجاری به تجاری 13/11

 30/111/111 00/111/111 00/111/111 10/111/111 .تبدیل انباری مسکونی به تجاری 14/11

 0/111/111 0/011/111 1/111/111 1/311/111 .تبدیل مشاعات مسکونی به مشاعات تجاری 15/11

 30/111/111 00/111/111 00/111/111 10/111/111 .تبدیل مشاعات مسکونی به تجاری 16/11



 
 

     1صفحه                1311سال  

 1/111/111 1/111/111 1/111/111 3/111/111 .تبدیل مسکونی به بالکن داخل تجاری 17/11

 0/111/111 1/011/111 1/111/111 1/011/111 .تبدیل انباری مسکونی به انباری تجاری 10/11

 31/111/111 01/111/111 01/111/111 11/111/111  .تبدیل فضای مشاعات تجاری به تجاری 19/11

 31/111/111 01/111/111 01/111/111 11/111/111 .  تبدیل صنعتی به تجاری 28/11

 30/111/111 00/111/111 00/111/111 10/111/111 .تبدیل خدماتی به تجاری 21/11

 01/111/111 01/111/111 11/111/111 11/111/111 .تبدیل بالکن داخل تجاری به تجاری مستقل با راه مجزاء 22/11

 00/111/111 00/111/111 10/111/111 10/111/111 تبدیل تاالر پذیرائی به یک واحد تجاری 23/11

 1/111/111 111/1111/ 1/011/111 111/1111/ .تبدیل مسکونی به انبارتجاری 24/11

 111/111/0 111/111/0 111/111/1 111/111/1 تبدیل پارکینگ به انبار تجاری 25/11

 1/111/111 3/111/111 3/111/111 0/111/111 .تبدیل زیرزمین به اداری 26/11

 1/111/111 1/111/111 3/111/111 3/111/111 .تبدیل پیلوت به اداری 27/11

 111/011/0 111/111/0 111/011/0 111/111/0 .تبدیل مسکونی به اداری 20/11

 معاف معاف معاف معاف .تبدیل صنعتی و تجاری به اداری 29/11

 1/111/111 3/111/111 3/111/111 0/111/111  .تبدیل هرگونه انباری به اداری 38/11

 1/111/111 1/111/111 3111/111 3/111/111 .  تبدیل خدماتی به اداری 31/11

 معاف معاف معاف معاف .تبدیل تاالر پذیرائی به یک واحد اداری 32/11

 3/011/111 3/111/111 0/011/111 0/111/111 .ی وکارگاهی درکاربری غیر مرتبط مشروط به تامین پارکینگتبدیل اداری  به صنعت 33/11

 3/111/111 0/011/111 0/111/111 0/011/111 .تبدیل مسکونی به صنعتی وکارگاهی درکاربری غیر مرتبط مشروط به تامین پارکینگ  34/11

 معاف معاف معاف معاف .عتیتبدیل تاالر پذیرائی به یک واحد صن 35/11

 معاف معاف معاف معاف  .تجاری به خدماتی مشروط به عدم حذف پارکینگ -مسکونی -تبدیل اداری 36/11

( امورخیریه -ورزشی -مذهبی -آموزشی -فرهنگی -درمانی -انباری -پارکینگ -سونا -پیلوت) خدماتیتبدیل  37/11

  .به صنعتی و کارگاهی در کاربری مرتبط
1/111/111 1/011/111 0/111/111 0/011/111 

 111/1110/ 111/1110/ 111/1111/ 111/1111/ پیلوت و طبقات به مذهبی و فرهنگی مشروط به عدم حذف پارکینگ -تبدیل زیرزمین 30/11



 
 

     11صفحه                1311سال  

 -مذهبی -آموزشی -هنگیفر -درمانی -انباری -پارکینگ -سونا -پیلوت)تبدیل خدماتی  39/11

  .به صنعتی و کارگاهی در کاربری غیرمرتبط( امورخیریه  -ورزشی

0/111/111 3/111/111 3/111/111 1/111/111 

 111/1111/ 111/111 111/111 011/111 اداری و مشاعات آن به ورزشی مشروط به عدم حذف پارکینگ  -تبدیل مسکونی 48/11

 و طبقات به آموزشگاههای خصوصی با مجوز رسمی از فنی وحرفه ای زیرزمین  -تبدیل پیلوت 41/11

 .و آموزش و پرورش مشروط به عدم حذف پارکینگ
1/011/111 /111/1111 /011/1111 /111/1110 

 0/011/111 0/111/111 011/1111/ 1/111/111 .پیلوت و طبقات به بهداشتی درمانی مشروط به عدم حذف پارکینگ -تبدیل زیرزمین 42/11

 معاف معاف معاف معاف .تبدیل تجاری به تاالر پذیرائی با تامین پارکینگ  43/11

تبدیل مسکونی به تاالر پذیرائی مشروط به تامین پارکینگ وعدم مزاحمت برای همسایگان  44/11

 .وتغییر کاربری کل پالک به خدماتی

3/111/111 3/111/111 1/111/111 1/111/111 

 

45/11 
 

 1/111/111 3/111/111 3/111/111 0/111/111 .اری به تاالر پذیرائی مشروط به تامین پارکینگ وعدم مزاحمت برای همسایگان تبدیل اد

 

 .باشدمی ( بلوار دشت بهشت) متری اسالمی12تا خیابان از ابتدا خیابان شهید هدایتکار و مهندسی زراعی ،های بعثت شهرکمعابر اصلی :  منظور از ویژه  -1تبصره  

 .م مطابق جدول فوق افزایش می یابدهشتبنای مازاد بر تراکم و مازاد بر سطح اشغال در طبقات  باالتر از طبقه   -2تبصره  

  .مالک تعیین زمان وقوع تخلف ،  تاریخ گزارش مهندس ناظر ساختمان است که در دبیرخانه شهرداری به ثبت رسیده است  -3تبصره  
 .اده از باال به پایین مشمول پرداخت نمی باشدتبدیل استف -4  تبصره


