ضوابط بهاي اراضي و ساختمانها و مستحدثات موضوع ماده  4قانون نوسازي و عمران
شهري

مصوب 4631/5/2
هيأت وزيران در جلسه مورخ  4631/5/2بنا به پيشنهاد شماره  4/6/61/63143/9419مورخ

 36/42/46وزارت كشور و موافقت نامههاي شماره  23332/2412/23وزارت امور اقتصادي و
دارائي و شماره  4/2369وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد ماده  1قانون نوسازي و عمران

شهري مصوب سال  4614تصويب نمودند .

-4بهاي اراضي موضوع ماده  1قانون نوسازي و عمران شهري به مأخذ ارزش معامالتي سال 4636
كه توسط كميسيون مقرر در تبصره  2ماده  16قانون مالياتهاي مستقيم مصوب  4615و

اصالحيههاي بعدي آن تعيين گرديده است براي سال  4631به عنوان سال پايه با تخفيف %53

مشروط به اينكه قيمت حاصل از تخفيف كمتر از بهاي مصوب سال  4632موضوع تصويب نامه

شماره  42542مورخ  4623/4/64هيأت وزيران و نيز  %53بيشتر از بهاي فوق نباشد و بهاي
سال  4635لغايت سال  4632هر سال به ترتيب با افزايش  %43نسبت به سال قبل مالك عمل
و مبناي محاسبه جهت وصول عوارض نوسازي كليه شهرهاي مشمول ماده  2قانون نوسازي و عمران
شهري قرار گيرد .

ضمناً شهرهائي كه در آينده مشمول ماده  2قانون نوسازي و عمران شهري خواهند شد در سال
شمول تا پايان سال  4632مشمول مقررات فوق خواهند بود .
تبصره  -4اراضي كه در شهرها براي آن ارزش معامالتي تعيين نگرديده است و يا امالك پشت
جبههاي كه در اثر طرحهاي جديد شهرداري بر معبر جديد االحداث واقع ميشوند و در ارزش
معامالتي قيمتي براي آن معبر پيش بيني نشده است بهاي آن مطابق باالترين ارزش معابر هم عرض
موجود در منطقه و در صورت عدم وجود معبر هم عرض در منطقه مربوط به باالترين ارزش معابر
هم عرض مناطق همجوار محاسبه گردد .

تبصره  -2در شهرهائي كه ارزش معامالتي سال  4636تعيين نگرديده است آخرين مصوبه قبل از
سال مذكور مالك عمل قرار گيرد .
-2ضوابط بهاي ساختمانها و مستحدثات به شرح چهار برگ جداول و توضيحات پيوست كه ممهور
به مهر وزارت كشور ميباشد براي كليه شهرهاي مشمول ماده  2قانون نوسازي و عمران شهري از

اول سال  4631به مدت پنج سال مالك عمل جهت وصول عوارض نوسازي قرار گيرد.

ضوابط تعيين بهاي ساختمانهاو مستحدثات موضوع ماده  4قانون نوسازي و عمران
شهري
بهاي هر مترمربع
ساختمانها

و

مستحدثات موضوع
نوع ديوار ساختمان (اسكلت)

نوع سقف ماده  1قانون نوسازي
و

عمران

سالهاي

شهري
4632

لغايت 4633
اسكلت خشت خام يا گلي

ضريبي خشتي

 433ريال

اسكلت خشت خام يا گلي

چوبي

 453ريال

اسكلت خشت خام يا گلي

اسكلت خشت خام يا مخلوط آجر با
سنگ الشه

اسكلت خشت خام يا مخلوط آجر يا
سنگ الشه

اسكلت آجر يا بلوك سيماني يا سنگ
الشه

اسكلت آجر يا بلوك سيماني يا سنگ
الشه

اسكلت چوب

اسكلت آجر يا بلوك سيماني يا سنگ با
ستونهاي وسطاي فلزي
اسكلت آجر يا ستونهاي وسطاي فلزي
يا بتوني
از سه طبقه به باال

شيرواني

 4333ريال

هر نوع سقف به
استثناي شيرواني

 4233ريال

و تيرآهن

شيرواني يا تيرآهن

 4533ريال

هر نوع سقف به
استثناي شيرواني

 4233ريال

و تيرآهن

شيرواني يا تيرآهن

سقف صاف يا
شيبدار

هر نوع سقف

هر نوع سقف

 4233ريال

 2533ريال

 6533ريال

 5333ريال

اسكلت فلزي

هر نوع سقف

 3333ريال

اسكلت فلزي بيش از چهار طبقه

هر نوع سقف

 2333ريال

اسكلت با قطعات پيش ساخته چوبي

هر نوع سقف

 2453ريال

اسكلت پيش ساخته بتون آرمه

هر نوع سقف

 44533ريال

اسكلت بتن آرمه

هر نوع سقف

 42533ريال

الف :انبارها (با دهانه بيش از  1متر)
با اسكلت آجري يا بلوك سيماني يا

خرپاي چوبي

 4233ريال

سنگي
با اسكلت آجري يا بلوك سيماني يا

خرپاي فلزي

 2533ريال

با اسكلت فلزي و مصالح بنائي

خرپاي فلزي

 6333ريال

با ستونهاي بتون آرمه و مصالح بنائي

هر نوع سقف

 1333ريال

سنگي

با اسكلت پيش ساخته سوله و يا مشابه و
مصالح بنائي

سقف شيبدار

 1233ريال

ب :سالنها (با عرض بيش از  2متر)
با مصالح بنائي :آجر با سنگ يا بلوك
سيماني

هر نوع سقف

 2333ريال

با اسكلت فلزي يا ستونهاي بتون آرمه

هر نوع سقف

ج :آشيانهها و سايبانها
هر نوع سقف

 1233ريال

 4433ريال

با پايههاي فلزي يا ستونهاي بتون آرمه
با پايههاي فلزي يا ستونهاي بتون آرمه

هر نوع سقف

 4253ريال

د :مستحدثات (كه قيمت آنها به بهاي ملك افزوده خواهد شد)
چاه عميق با لوله و لوازم و جدار و تأسيسات (قابل بهرهبرداري)

 2/333/333ريال

مجموعاً
گلخانه كه خارج از ساختمان قرار گيرد با هر نوع مصالح بيش
از  63مترمربع از قرار هر مترمربع
استخر بيش  33مترمكعب حجم با هر نوع مصالح (قابل
استفاده) از قرار هر مترمكعب

 4233ريال

 2333ريال

هـ :اضافه بهاي تأسيسات مشروحه زير كه به قيمتهاي
ساختمان افزوده خواهد شد
در صورتي كه ساختمان داراي حرارت مركزي شوفاژ باشد از
قرار هر مترمربع

 4453ريال

در صورتي كه ساختمان داراي دستگاه
تهويه مطبوع (گرمايشي و خنك كننده)

 4133ريال

باشد از قرار هر مترمربع
در صورتي كه ساختمان دستگاه خنك
كننده مركزي داشته باشد از قرار هر
مترمربع (كولرهاي آبي جزو دستگاه

 4633ريال

خنك كننده مركزي نميباشد)
در صورتي كه ساختمان داراي آسانسور
باشد از قرار هر مترمربع

 4333ريال

توضيحات :
مساحت موتورخانه شوفاژ و تهويه مطبوع و محل مخزن گازوئيل مربوط و استخرهاي كمتر از شصت
متر مكعب و گلخانههاي كمتر از سي مترمربع و زيرزمينهائي كه غيرمسكوني (منظور اينكه غيرقابل
سكونت و فاقد سرويس بهداشتي) باشد و مورد استفاده كار و پيشه نباشد در احتساب عوارض نوسازي

منظور نميگردد .

بهاي ساختمان انبارهايي كه دهانه آنان كمتر از  1متر ميباشد براساس ضوابط ساختمانهاي مشابه
محاسبه خواهد شد .
طبقه يك از روي سقف زيرزمين شروع ميشود .
منظور از شيرواني مذكور در ضوابط فوق سقفي است كه خرپاي آن از چوب يا فلز و پوشش آن آهن

سقفي يا سفال يا ايرانيت و يا انواع مشابه ايرانيت باشد .

به قيمت هر مترمربع ساختمانهائي كه داراي نماي لوكس ميباشند مبلغ  4253ريال افزوده خواهد
شد .نماي لوكس عبارت است از:

-1انواع سنگهاي پالك
-2آجر لعابي و يا آب ساب يا شيشه داري شده و نظاير آن
-6انواع سراميك و نظاير آن با ابعاد مختلف
-1انواع نماهاي لوكس فلزي و شيشهاي
توضيح :در صورتي نماي ساختمان لوكس شناخته ميشود كه بيش از نصف مساحتهاي ساختمان
از مصالح لوكس ساخته شده باشد .ضمناً مساحت درب و پنجره و همچنين نماي حياط خلوت جزو
مساحت نما محسوب نميشود .
بهاي ساختمان و مستحدثات موضوع ضوابط فوق بايستي مطابق جدول ضرايب تعديل منفي مشروحه
صفحه چهار در كليه شهرهاي مشمول ماده  2قانون نوسازي از طرف شهرداريها مالك عمل قرار
گيرد.

