
محتوای بسته تشویقی
 نوسازی بافت فرسوده 

در سال 94



50 درصد تخفیف عوارض
• ویژه پ��اک های کمت��ر از 100 متر در 

پروانه های  انفرادی
• ویژه پاک های بیش��تر از 300 متر مربع 

در پروانه های  تجمیعی

100درصد تخفیف در عوارض
• وی��ژه پاک های بی��ن 100 تا 300 متر 

مربع در پروانه ها ی انفرادی
• وی��ژه پاک های بیش از 75 متر مربع در 

پروانه های تجمیعی

ع��وارض  تخفی��ف 
تخ�ریب و نوسازی 
در ساخت و سازهای 

مسکونی

اعط��ای
تراک��م تشویقی

تخفیف عوارض تخریب 
و نوس��ازی در ساخت و 
س��ازهای غیر مسکونی 

)تجاری، اداری و ...(

پرداخ��ت  از  معافی��ت 
بهینه  ارزش  ع��وارض 
ناش��ی از اج��رای ط��رح 

های توسعه شهری

حداکثر  یک طبقه
• ویژه پاک های بیش از 150 متر مربع در 

پروانه های انفرادی

حداکثر دو طبقه
• ویژه پاک های بیش از 150 متر مربع در 

پروانه های تجمیعی



• طراحی رایگان نما توسط دفاتر خدمات نوسازی 
مح��ات )برای اط��اع از ادرس دفاتر به س��ایت 

www.thrbaft.ir  مراجعه نمایید.(

• پرداخ��ت کمک هزینه اج��رای نما ویژه اماک 
بیش از 100 متر مربع )ش��یوه نامه پرداخت این 
تسهیات از طریق دفاتر خدمات نوسازی در اختیار 

ذینفعان قرار خواهد گرفت(

• پرداخت تسهیات تا سقف 500 میلیون ریال 
• پرداخت یارانه سود بانکی تا سقف 9 درصد 

ویژه اماک تجمیعی بیش از 75 متر مربع

پارکینگ

تسهیالت بانکی
) توسط دولت (

طراحی و اجرای نما 
منطبق با معیارهای 
الگ��وی معم����اری 

اسالمی – ایرانی

برای پروژه های تجمیعی بیش از 10 پالک که عرصه آنها یک بلوک شهری را در بر بگیرد، 
امکان در نظر گرفتن تراکم تشویقی تا سقف دو طبقه مازاد بر مندرجات این بسته در نظر گرفته 

شده است.  ) با طراحی ویژه و گزارش توجیهی مورد تایید سازمان( 

بسته ویژه

امکان یک واحد کسری پارکینگ
• ویژه پاک های با مساحت بین 100 تا 200 متر 

مربع در پروانه های انفرادی

پذیرش یک واحد پارکینگ مزاحم یک به یک  
به ازای هر پالک تجمیعی

• ویژه پاک های با مس��احت بین 100 متر تا150 
متر مربع در پروانه های  تجمیعی

• ویژه پاک های بی��ش از 300 متر مربع در پروانه 
های تجمیعی

تامین نیم واحد پارکینگ تا سقف 180 درصد 
تراکم و مازاد بر آن یک واحد

• ویژه پاک های 150تا300 متر مربعی در پروانه 
های  تجمیعی



جهت اطالع از آدرس دفاتر خدمات نوسازی
به پایگاه اینترنتی ذیل مراجعه نمایید.

www.thrbaft.ir



محتـوای بستـه تشـویقی
نوسازی بافت فرسوده

نوع تسهیالت و مشوق ها
پروانه

مساحت عرصه )به متر مربع، طبق سند مالکیت(

75<S100<S≤75150<S≤100200<S≤150300<S≤200300≥S

تخفیفات عوارض صدور پروانه
)درصد از مأخذ مصوب(

505010010010050انفرادی

50100100100100100تجمیعی

تراکم تشـــویقی *

rrrانفرادی
""یک طبقه  **

)با رعایت حداقل عرض گذر 
8 متر("

""یک طبقه 
)با رعایت حداقل عرض گذر 

8 متر("

""یک طبقه 
)با رعایت حداقل عرض گذر 8 متر("

rrrتجمیعی
""حداکثر دو طبقه ***

)با رعایت حداقل عرض گذر 
8 متر("

""حداکثر دو طبقه
)با رعایت حداقل عرض گذر 

8 متر("

""حداکثر دو طبقه
)با رعایت حداقل عرض گذر 8 متر("

پارکــــــینـــــــــــگ

""مطابق ضوابط و مقرراتانفرادی
 طرح تفصیلی"

""مطابق ضوابط و مقررات
 طرح تفصیلی"

خرید یک واحد کسری 
پارکینگ

خرید یک واحد کسری 
پارکینگ

""مطابق ضوابط و مقررات
 طرح تفصیلی"

""مطابق ضوابط و مقررات
 طرح تفصیلی"

""مطابق ضوابط و مقرراتتجمیعی
 طرح تفصیلی"

""مطابق ضوابط و مقررات
 طرح تفصیلی"

پذیرش یک واحد »پارکینگ 
مزاحم یک به یک« به ازاء هر 

پالک تجمیعی

""نیم واحد 
تا حد تراکم پایه مالی 

)180 درصد( و مازاد بر آن 
یک واحد"

""نیم واحد 
تا حد تراکم پایه مالی )180 
درصد( و مازاد بر آن یک واحد"

پذیرش یک واحد »پارکینگ مزاحم یک به یک« 
به ازاء هر پالک تجمیعی

یارانه سود بانکی )توســـــط دولت(
rrrrrrانفرادی

پرداخت 9  درصدپرداخت 9  درصدپرداخت 9  درصدپرداخت 9  درصدپرداخت 9  درصدrتجمیعی

پرداخت هزینه طراحی رایگان نما
aaaaaaانفرادی

aaaaaaتجمیعی

پرداخت کمک هزینه اجرای 
نما  ****

rraaaaانفرادی

rraaaaتجمیعی

a : تعلق می گیرد          توضیحات:                                    S : مساحت عرصة ملک                                     r : تعلق نمی گیرد  

* در خصوص پروژه های تجمیعی شامل بیش از 10 قطعه که عرصة حاصـل از آنها یک بلوک شـهری کامل را ایجاد کنـد )قطعة حاصل از تجمیع، مجاور سه یا چهار گذر، بسته به شکل هندسی بلوک گردد(، 
اعطای حداکثـر دو طبقه تراکم تشـویقی مازاد بر مندرجات جدول فوق، با ارائة گزارش توجیهی مورد تأیید سازمان نوسازی شهر تهران )تهیه شده توسط دفاتر خدمات نوسازی( بالمانع است.

** در بافت فرسوده، ساخت وساز مسکونی در قطعات با مساحت بیش از150 متر مربع )طبق سند مالکیت(، بر اساس ضوابط پهنه بندی، با یک طبقه تشویقی، با تراکم متناظر، با رعایت حداقل عرض گذر 
8 متر مجاز است.

*** حد نصاب تجمیع در امالک مسکونی واقع در بافت فرسوده،150 متر مربع است. در قطعات تجمیعی، با مساحت بیش از 150 متر مربع، اعطای یک طبقه تشـویقی دیگر، با تراکم متناظر، )عالوه بر طبقة 
تشـویقی مذکور در بند قبلی(، با رعایت حداقل عرض گذر 8 متر، طبق ضوابط طرح تفصیلی، مجاز است.

**** سازمان نوسازی موظف است، دستورالعمل موضوع این بند را تهیه و پس از اخذ تأییدیة معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و تخصیص بودجة الزم، نسبت به اجرای آن اقدام نماید.

 سایر ضوابط و مقررات »بستة تشویقی سال 1394«  در بافت فرسودة شهر تهران:

ــــاس ضوابط  ــگ ها، بر اس ــویقی و تأمین پارکین ــق تراکم تش ــع، نحوة تعلّـ ــاب تجمیـ ــی )S ، R و M(، حد نص ــرح تفصیل ــه های ط ــة پهنـ ــی در کلی ــاری- اداری و صنـعت ـــاختمانهای تج ــت س ــه جـه ــدور پروان 1- درص
ــتثناء »محدودة  ــــوده )به اس ــای فرس ــه، در کل بافت ه ــوارض متعلّقـ ــف 50 درصدی ع ــه، تخفی ــوارض صدور پروان ــوص تخفیفات ع ــد و در خص ــران  می باش ـــهرداری ته ــل ش ــالک عم ــی و  م ــرح تفصـیل ــررات ط و مقـ
ــال گردد. ــاری«( اعم ــورس های تج ــته ها و ب ــام« و کلیة »راس ــه خیـابان خی ــوی، غرباً ب ــان مول ــاً به خیاب ــی خمینی، جنوب ــــهید مصطف ــه خیابان ش ــرقاً ب ــزده خرداد، ش ــه خیابان پانـ ــماالً ب ــای ش ــدوده ه ــا مح ــازار ب  ب

تبصره : معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران موظف به ارائه و ابالغ فهرست جدید »راسته ها و بورس های تجاری« مالک عمل شهرداری تهران، تا پایان سال 1393 می باشد.   

ــازی بافت های فرسوده، تراکم پایة مالی در کلیه پهنه های طرح تفصیلی )S ، R و M( واقع در بافت فرسوده شهر تهران )به استثناء »محدودة بازار«( معادل 180  ــوی نوس ــرمایه های بخش خصوصی به س 2- به منظور هدایت س
درصد، و در سـایر موارد، معادل 120 درصد، مالک عمل شهرداری تهران قرار گیرد.       

3- با توجه به قرارگیری حدود 140 هکتار از پارسل های بافت فرسوده در زیرپهنه های M113  و S214  و نامطلوب بودن روند نوسازی در محورهای ناحیه ای و محله ای ذیل زیر پهنـه های مذکور، در راستای ترغیب مالکین 
و ذینفعان و فراهم نمودن بسـتر بازگشـایی معابر و همچنین حمایت از تامین خدمات پشتیبان سکونت در این بافتها، کلیة اراضی و امالک واقع در زیرپهنه های مشارالیه، از شمول فهرست راسته ها و بورس های تجاری مصوب، 

خارج و مشمول 50 درصد تخفیـف عوارض صدور پروانه بر مبنای مأخذ مصـوب قرار گیرد.       

4- به منظور حمایت از احداث و تأمین پارکینگ های عمومی و طبقاتی در بافت های فرسوده شهر تهران )موضوع مصوبة شمارة 436 کمیسیون ماده 5(، عوارض تغییر کاربرد به تجاری، معادل پنجاه درصد ضریب K برای »زیر 
بنای مفید تجاری« منظور گردد.       

5- پروانه های تخریب و نوسازی واحدهای تجاری- اداری و صنعتی دارای حقوق مکتسبه در کل بافت فرسودة شهر تهران )به استثناء »محدودة بازار« و »راسته ها و بورس های تجاری«( از پرداخت 20 درصـد عوارض پذیره موضوع 
ــاختمان در شهر تهران« مصوب 1386، معاف  ــور و 10 درصد عوارض تغییر کاربرد موضوع مصوبه »تجدید نظر در تعرفه های واگذاری امتیاز تراکم و تغییر کاربری س ــماره260/441/1/2 مورخ 1369/12/22 وزارت کش مصـوبه ش

گردد.  

6-صدور پروانة ساختمانهای مسـکونی در بافت فرسـودة شهر تهران، با اعمال معـافیت از پرداخت »عـوارض ارزش بهیـنه ناشـی از اجرای طرح جامع و تفصـیلی جدید شـهر تهـران« موضوع ابالغیة شمارة  160/2001/30545 
مورخ 1393/11/08 شورای اسـالمی شـهر تهران صـورت پذیرد.

تبصره : ساخت و سازهای انفرادِی مسکونی در امالک با مساحت بیشتر از 300 متر مربع، صرفاً مشمول برخورداری از 50 درصد تخفیف عوارض موضوع ابالغیة فوق الذکر قرار گیرد.

7-صـدور پروانة سـاختمانهای تجـاری- اداری و صنعتی در کل بافت فرسودة شـهر تهـران )به اسـتثناء »محدودة بازار« و »راسـته ها و بورس های تجــاری«( با اعمـال تخفیف 50 درصدِی »عوارض ارزش بهینه ناشی از اجرای 
طرح جامع و تفصیلی جدید شهر تهران« صورت پذیرد.        

8- کلیة اراضی و امالک قولنامه ای و موقوفه واقع در بافت فرسوده نیز مشمول برخورداری از امتیاز تراکم تشویقی قرار گیرد.    

9 - در کلیة ساخت و سازهای واقع در بافت فرسوده، در صورتی که بر ملک 12 متر و بیشتر باشد، استفاده از دو درب ورودی برای پارکینگ، مجاز است.   




