




 

آیتم های موثر در محاسبه 

 عوارض نوسازی

 ضریب محاسبه مالک محاسبه 

برای  (زمین عرصه) مساحت

 کاربری مسکونی 

 درصد 1.5 دارایی اداره  همصوب قیمت منطقه بندی

اگر ملک زمین باشد 

 مساحت عرصه 

 در صد 3 قیمت منطقه بندی مصوبه اداره  دارایی

 درصد 1.5 دارایی   اداره    همصوب بر اساس  نوع مصالح ساختمانی  (ساختمان اعیان) مساحت

براساس نوع کاربری ملک متفاوت  مصوبه شورای شهر خدمات شهری

 می باشد
- 

براساس نوع کاربری ملک متفاوت  مصوبه شورای شهر خدمات پسماند

 می باشد
- 

در صد به ازای هر 9 معوق  برای عوارض عرصه واعیان جریمه دیرکرد

 سال بدهکاری
- 

 روز محاسبه   می گرددبه قیمت  برای خدمات معوق 

 - صد مجموع  عوارض عرصه و اعیاندر5 آموزش و پرورش

 

 محاسبه عوارض نوسازینحوه 

 عوارض نوسازی = خدمات پسماند +خدمات شهری+)سهم آموزش و پرورش(+)آیتم عوارض (+دیرکرد  جریمه

 صد ارزش اعیاندر 1.5+ درصد ارزش عرصه 1.5 مجموع  عوارض برابر است با:آیتم -

 عوارضصد آیتم در 5ش و پرورش برابر است با: سهم آموز -

ملک تعیین رابر مصوبه شورای اسالمی شهر الر طبق کاربری بخدمات شهری و خدمات پسماند  -

 گردد  می

 :که به شکل زیر محاسبه می شود دو جریمه دیرکرد می باشد شامل دیرکرد جریمه  -

خدمات  معوق به قیمت  1401برابر مصوبه شورا از از سال پسماند  خدمات شهری و خدمات      

 روزمحاسبه می شود.



تعداد سال های  *صد در 9ا عوارض آیتم نوسازی * جریمه دیر کرد آیتم نوسازی برابر است ب -

 .بدهکاری

از سوی یبی از قیمت منطقه بندی اعالمی رضارزش عرصه  هر ساله برابر مصوبه وزارت کشور  -

درصد قیمت منطقه بندی دارایی مالک عمل  27برابر 1400که در سال است اداراه دارایی و مالیات 

 می باشد.  1400سال 

 .باشد*ارزش اعیانی  قیمت گروه ساختمانی به همراه کاربری آن می 

خرداد ماه هر   31رض نوسازی برابر بخشنامه وزارت کشور برای اشخاصی که تا تاریخآیتم عوا

در صد جایزه خوش حسابی خواهند  10سال  عوارض نوسازی خود را پرداخت نمایند  مشمول 

 شد.

به پیشنهاد شهرداری  تصویب شده است 1394از سال  که آیتم خدمات پسماند و خدمات شهری

 درصد تخفیف  می باشد. 50مشمول ماه  خردادو تصویب شورای اسالمی شهر الر  تا 

در  ریالی  مجموع  خدمات  شهری و پسماند 1000000دلیل افزایش قیمت نوسازی  عالوه بر افزایش 

مل سال که مالک ع 1400رایی ملک برابر مصوبه اسفند جدید  افزایش چند برابری ارزش داشهر 

ریال برای کاربری  297500ریال به  63000متری ها  از 12که مثال برای امالک واقع در  می باشد   1401

 .مسکونی  افزایش داشته است



 1400سال 

 1401مالک عمل سال  30/11/1400ت منطقه بندی دارایی مصوبهقیم

 می باشد 1401درصد قیمت دارایی مالک عمل محاسبات نوسازی در سال  27بر اساس مصوبه وزارت کشور 

 قیمت ها به تومان می باشد -درصد مصوبه وزارت کشور 27ریب ضبا محاسبه 

 اداری تجاری مسکونی منطقه 

1 29808 44712 35770 

2 29808 44712 35770 

3 30780 46170 36936 

4 32400 48600 38880 

5 29160 43740 34992 

6 29160 43740 34992 

7 29160 43740 34992 

8 29160 43740 34992 

9 27540 41310 33048 

10 24300 36450 29160 

11 21060 31590 25272 

12 29160 43740 34992 

13 29484 44226 35380 

14 29484 44226 35380 

15 29160 43740 34992 

16 19440 29160 23328 

17 19440 29160 23328 

18 25920 38880 31104 

19 14580 21870 17496 

20 9720 14580 11664 

21 8100 12150 9720 

22 6480 9720 7776 

23 6480 9720 7776 

24 6480 9720 7776 

25 3240 4860 3888 

26 3240 4860 3888 

27 3240 4860 3888 

28 3240 4860 3888 

29 2592 3888 3110 

30 1620 2430 1944 

 


