
 گانه تشویقی ١٩موارد 

 

با توجه به شرایط و رکود اقتصادی موجود در بخش مسکن و ساخت و ساز شھرداری 
رشت در نظر دارد جھت ترغیب و تشویق سازندگان و متعاقبا وصول مطالبات و 

مورد آیتم ھای تشویقی شرح پیوست را پیشنھاد  ١٩دستیابی به اھداف شھرداری 
 :می نماید

تراکم ناشی از عدم رعایت ارتفاع پارکینگ ، ابعاد پاسیو ، نورگیر ، حیاط خلوت ، مازاد    -١
 .احداث پله و احداث آسانسور مشمول پرداخت عوارض مازاد بر تراکم نخواھد بود

به منظور تشویق سرمایه گذاری در بافت فرسوده شھری عالوع بر عوارض صدور پروانه    -٢
با ماخذ  ۵اکم در آن بافت با موافقت کمیسیون ماده ساختمانی ، عوارض مازاد بر تر

بدیھی است اگر پس زا صدور پروانه ساختمانی مالک . محاسبه و اعمال گردد ٪۵٠
مرتکب تخلف ساختمانی شود و زیربنا اضافی مازاد بر تراکم باشد عالوه بر اجرای رای 

مقرر در این  کمیسیون ماده صد قانون شھرداری ھا دیگر مشول این ضوابط تشویقی
 .بند نخواھد بود

به منظور تشویق در امر سرمایه گذاری به صورت انبوه سازی عوارض مازاد بر تراکم به    -٣
 ٪٧۵واحد و به میزان  ١٠ھنگام صدور پروانه ساختمانی برای ساختمانھای بیش از 

 .تعرفه مصوب محاسبه و اخذ خواھد شد
کینگ در مجموعه ھای تجاری ، اداری و صنعتی و به منظور تشویق و رعایت احداث پار   -۴

عوارض قانونی  ٪۵٠غیره عوارض احداث آن بخش اختصاص یافته به عنوان پارکینگ 
اگر احداث پارکینگ مورد نیاز . پذیره در کاربری مربوطه مبنای محاسبه قرار خواھد گرفت

پارکینگ عمومی  بیش از آن باشد و به عنوان... واحدھای تجاری ، اداری ، صنعتی و 
عوارض قانونی در ھنگام صدور پروانه ساختمانی  ٪٢٠مورد بھره برداری قرار گیرد 

 .وصول گردد
) طبقاتی ( مالک و یا مالکینی که در کابربری پارکینگ مبادرت به احداث پارکینگ عمومی    -۵

) و احداث عوارض پذیره ( بنمایند کال از پرداخت عوارض قانونی صدور پروانه ساختمانی 
 .معاف می باشند

بنا  ٪۵٠(مالک و یا مالکینی که در کاربری پارکینگ تجاری مبادرت به احداث بنا می نمایند    -۶
جھت استفاده عموم ، به منظور تشویق سرمایه ) دیگر به صورت پارکینگ  ٪۵٠تجاری و 

حاسبه و م) پذیره تجاری و پارکینگ ( گذاری در این راستا یک دوم عوارض قانونی 
) پارکینگ  ٪۵حداقل ( در صورت عدم رعایت و اجرای ضوابط فوق . وصول خواھد شد 

 .این پیشنھاد خواھد شد ۴نحوه وصول عوارض بر مبنای بند 
احداث ھتل ھا و متل ھا و اماکن گردشگری و مسافرخانه ھا از جمله صنعت توریسم    -٧

ده و به منظور تشویق سرمایه بوده و نحوه وصول عوار پذیره به صورت صنعتی بو
گذاران این امر عوارض مبربوطه صرفا به صورت زیربنا مفید اخذ خواھد شد و باز جھت 
تشویق بیشتر به این گونه سرمایه گذاران در مقابل مجموع زیربناھای احداثی جھت 

 کل زیربنا اجازه احداث واحد تجاری بدون اخذ عوارض صادر خواھد ٪۵به میزان ... ھتل 
 .شد

به منظور حمایت از واحد خای غیر دولتی و تشویق بخش خصوصی در امر گسترش و    -٨
با ... توسعه فضای ورزشی اماکن فرھنگی از جمله سینما ، کتابخانه ، سالن تئاتر و 

تایید و یا سازمان وزارت مربوطه در کاربری مربوطه ھنگام صدور پروانه ساختمانی به 
 .ی محاسبه و قابل وصول خواھد بودعوارض قانون ٪١٠میزان 

به منظور حمایت از واحدھای غیردولتی و تشویق بخش خصوصی در امر گسترش و    -٩
با تائید سازمان آموزش و پرورش و وزارت ( توسعه فضای آموزشی در سطح شھر 

 ٪۵٠در کاربری مربوطه عوارض صدور پروانه ساختمانی به میزان ) آموزش عالی 
 .محاسبه و وصول خواھد شد) آموزشی ( قانونی عوارضات 

در راستای تشویق و ترغیب بخش خصوصی در جھت احداث مراکز درمانی و تخصصی  -١٠
با تائید وزارت بھداشت و درمان در کاربری مربوطه به ھنگام صدور پروانه ساختمانی به 

 .عوارض پذیره درمانی ، بھداشتی محاسبه و وصول خواھد شد ٪۵٠میزان 
مشروط ... احداث اماکن مذھبی نظیر حسینیه ، مساجد ، تکایا ، امام زاده ، زائر سرا و   -١١

بر رعایت ضوابط فنی و شھرسازی در کاربری مربوطه مشمول پرداخت عوارض نخواھد 
 ٣٠حداکثر به متراژ ( بود ضمنا به جھت حمایت اینگونه اماکن احداث دو واحد تجاری 

 .عوارض پذیره تجاری خواھد شد ٪١٠خت مشمول پردا) مترمربع 
به منظور تشویق سرمایه گذاران در احداث مجتمع ھای تجاری و پاساژھای تجاری   -١٢

کلیه فضای باز ، راه پله ، فضای آسانسور ، پله برقی باالبر ماشین ، سرویس عمومی و 



زی پروانه راھرو مشاعی کال مشمول پرداخت پذیره نبوده و برابر ضوابط فنی و شھرسا
 .ساختمانی صادر خواھد شد

به منظور تشویق و ترغیب مالکین جھت تجمیع پالکھای ھمجوار در کاربریھای مسکونی  -١٣
 ٪٨٠و در صورت تجمیع دو پالک با یکدیگر عوارض صدور پروانه ساختمانی به میزان 

 .وصول خواھد شد 
وصول خواھد  ٪٧٠میزان  پالک با یکدیگر عوارض صدور پروانه ساختمانی به تجمیع سه

 .شد
وصول خواھد  ٪۶٠تجمیع چھار پالک با یکدیگر عوارض صدور پروانه ساختمانی به میزان 

 .شد
وصول  ٪۵٠تجمیع پنج پالک و باالتر با یکدیگر عوارض صدور پروانه ساختمانی به میزان 

 .خواھد شد
تاثیر گذار بوده و  در این پیشنھاد در بافت فرسوده که دارای قطعات کوچک بوده بسیار

رغبت بیشتری را برای سرمایه گذاران در این امر عالوه بر بخشودگی عوارض در بافت 
و چنانچه تجمیع پالکھا منجر به حذف گذرھای اختصاصی . فرسوده فراھم خواھد نمود

 .این گونه امالک گردد و شھرداری در قبال آن گذر حذفی وجھی دریافت نمی نماید
ضی که ملک آنان دارای سند مالکیت بوده ولی دیوار و محصور می باشد به مالکین ارا -١۴

اخذ وصول  ٪۵٠جھت تشویق آنان در امر دیوار گذاری عوارض مربوط به دیوار گذاری به 
خواھد شد ضمنا اگر چنانچه از بابت عوارض تفکیک عرصه به شھرداری بدھکار باشند 

این بند صرفا ( نه ساختمانی خواھد شد وصول عوارض تفکیک موکول به زمان اخذ پروا
 )جھت تشویق مالکین می باشد که قصد دیوارگذاری اراضی خود را دارند 

به منظور حمایت سازندگان و سرمایه گذاران در امر احداث ملک با توجه به وضعیت  -١۵
بازار که با رکود مواجه شده است در صورت احداث اضافه بنا که مشمول پرداخت 

نقدی از سوی کمیسیون ماده صد قانون شھرداریھا شود اگر چنانچه نسبت به جریمه 
پرداخت عوارض مازاد بر تراکم ناشی از اضافه احداث را نقدا پرداخت نمایند کل عوارض 

البته این پیشنھاد صرفا از تاریخ . محاسبه و وصول خواھد شد  ٪٨٠مربوطه به ماخذ 
 .می باشد ١٣٨٩تصوب لغایت سال 

به منظور تشویق و ترغیب سازندگان و ایجاد تسھیالت ویژه از تاریخ تصویب این   -١۶
پیشنھاد کلیه مواردی که جھت اخذ پروانه ساختمانی به شھرداری مراجعه می نمایند 

عوارض  ٪٩٠به صورت نقد و قطعی اقدام نمایند معادل     اگر نسبت به پرداخت عوارض
 .احتسابی وصول خواھد شد 

امالکی که دارای عقب نشینی  ٢۴/٩/٨٢مورخ  ۵مصوبه بند دو کمیسیون ماده  برابر -١٧
میباشند به مالکین آن در زمان صدور پروانه ساختمانی نسبت به اعطای تراکم مطابق 

 .با مساحت مندرج در سند مالکیت اقدام می گردد
بدون ایجاد احداث زیرشیروانی  ٩/۶/٨١مورخ  ۵کمیسیون ماده  ٢١برابر مصوبه بند   -١٨

 .تراکم تشویقی خواھد شد ٪۵٠مشمول  ٪٣٠شکست و رعایت شیب 
به منظور مساعدت و ایجاد انگیزه در کاھش سطح اضافه بنا خارج از مدلول پروانه   -١٩

ساختمانی سازندگانی که کل متراژ خالف ساختمانی آنان از ھنگام صدور پروانه 
مترمربع بوده  ۵٠صدور پایانکار حداکثر  تا زمان) شروع عملیات ساختمانی ( ساختمانی 

و اضافه بنا مذکور ناشی از موارد فنی و متراژ کم زمین باشد و مشروط به اینکه 
کمیسیون ماده صد قانون شھرداریھا مبادرت به صدور رای ایفا بنا نمایند مشمول 

ا پایان پرداخت عوارض مازاد بر تراکم نخواھد شد این پیشنھاد صرفا از تاریخ تصویب ت
ضمنا رعایت مفاد مصوبات شورای محترم اسالمی شھر به شماره ) می باشد  ٨٩سال 
 .الزامی است  ١١/٢/٨٩ -س/٨٩/٨۴

شورای اسالمی شھر رشت  به اطالع می رساند با عنایت به پیشنھاد ریاست محترم
صورتجلسه دویست و  ٣گانه تشویقی ، حسب بند  ١٩از مواد  ٩مبنی بر اصالح بند 

به منظور برخورداری دانشگاه آزاد اسالمی  ١/٢/٨٩اد و دومین جلسه شورا مورخ ھفت
از مرایای امر تشویق جھت احداث واحد ھای آموزشی ، مرابت در دویست و ھفتاد و 

مطرح و پس از بحث و  ٢٠/٢/٨٩ھشتمین جلسه شورای اسالمی شھر رشت مورخ 
 :انه تشویقی به شرح ذیل اصالح گردد گ ١٩مواد  ٩تبادل نظر به اتفاق آرا مقرر شد بند 

به منظور حمایت از واحد ھای غیردولتی و تشویق بخش خصوصی درامر گسترش و 
) با تائید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد ( توسعه فضای آموزشی درسطح شھر 

( عوارضات قانونی  ٪۵٠درکاربری مربوطه عوارض صدور پروانه ساختمانی به میزان
 .ه و وصول خواھد شدمحاسب) آموزشی 

 


