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مستندات وضع عوارض:

نظر به متنوع بودن منابع درآمدي و نيز خدمات گوناگون ارائه شده توسط شهرداري ،اين انديشه را ميطلبد كه هر روز شهرداري
در راستاي خدمت به شهروندان پوياتر گردد و خدمات مطلوب تر ارائه نمايد عالوه بر آن شهروندان نيز با توقعات روزافزون
خود طالب خدمات بيشتر مي باشند .لذا شهرداري براي توفيق در اين امر همواره بايستي در راستاي تأمين نيازمندي هاي مردم و
ارائه خدمات بهينه حركت نمايد كه ارائه خدمات بيشتر جز با شناخت منابع درآمدي و كشف منابع جديد مقدورنمي باشد.در
حال حاضر اكثر دستگاهها به نوعي سعي دارند خود را از پرداخت عوارض معاف دارند ليكن با شناخت دقيق از منابع مختلف و
مداهقه نظر در قوانين و مقررات و آيين نامه هاي اجرايي موجود مي توان وضع عوارض را در سه دسته مختلف امكان پذير و
قابل دستيابي كرد كه قوانين و آيين نامه هاي موجود عبارتند از:

 -1ماده  03آئين نامه مالي شهرداري ها :هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاي
خدمات و ساير درآمدهايي كه بوسيله شهرداري و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي شود درج و
هرنوع عوارض يا بهاي خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي گردد يا هر تغييري كه در نوع و ميزان نرخ آنها صورت
مي گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي گردد.
 -2بند  22ماده  55قانون شهرداري ها :پيشنهاد برقراري يا الغا عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از
كاالهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصوالت داخلي و غيره
 -0بند  12ماده  03قانون شورا :تصويب لوايح و برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر
گرفتن سياست عمومي دولت كه از وزارت كشور اعالم مي شود.
 -4بند  22ماده  03قانون شورا :تصويب نرخ ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آئين نامه
مالي و معامالت شهرداري با رعايت مقررات
 -5تبصره يك ماده  53قانون ماليات بر ارزش افزوده جهت وضع عوارضات محلي جديد كه تكليف آنها در قانون مشخص
نشده باشد .
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معافیتها:

موارد معافيتهاي قيد شده در اين تعرفه از كل معافيتها درج گرديده است كه فقط براي زمان قيد شده در هر قانون يا آييننامهه
ميباشد.در صورتيكه قوانين ديگري در خصوص معافيتها وجود دارد كه دراين مجموعه قيد نگرديده و يا معافيتهايي كه بعهد
از انتشار اين تعرفه وضع و ابالغ گردند ،آن معافيت ها با نظريه اداره حقوقي و تطبيق با مقررات ساري و جاري قابل اجرا خواهند
بود.
 -1در قانون بودجه سال  1433كل كشور (مصوب  1011/12/22با اصالحات بعدي)
 -1تبصره  1بند ق -در راستاي اجراي جزء( )2بند (چ) ماده( )03قانون برنامه ششم توسعه ،افراد تحت پوشش كميته امداد امهام
خميني(ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني ،عوارض شهرداري و دهياري و هزينه هاي انشعاب
آب ،فاضالب ،برق و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان بر اساس الگوي مصرف فقط براي يك بار معافند.

 -2درقانون احكام دايمي برنامههاي توسعه كشور (مصوب )1012/31/12
 .1ماده  22بند ت – هرگونه تخفيف و بخشودگي عوارض شهرداري توسط دولت ممنوع است
 .2ماده  02بند ت رديف  -1معافيتهاي فضاهاي آموزشي و اداري حوزههاي علميه از پرداخت عوارض ساخت و ساز
 .0ماده  02بند ث رديف  -1تبصره :مساجد از پرداخت هزينههاي عوارض ساخت و ساز صهرفا بهراي فضهاهاي اصهلي معهاف
ميباشند.

 -0در قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (مصوب )1014/32/31
ماده 51ه شهرداري ها مكلفند حداكثر تا يك هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تكليف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسيه
نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند.
درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ها ممنوع است.
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پرداخت صد درصد ( )133۱عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفيفي خواهد بود كه به تصويب شوراي اسهالمي شههر مهي
رسد .در پرداخت عوارض به صورت نسيه (قسطي و يا يكجا) نيز به ميزاني كه به تصهويب شهوراي اسهالمي شههر مهي رسهد
حداكثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه مي شود.
شهرداري ها مكلفند در صورت عدم اجراي طرح با كاربري مورد نياز دستگاه هاي اجرايهي موضهوع مهاده ( )5قهانون مهديريت
خدمات كشوري تا پايان مهلت قانوني ،بدون نياز به موافقت دستگاه اجرايي ذي ربط با تقاضاي مالك خصوصهي يها تعهاوني بها
پرداخت عوارض و بهاي خدمات قانوني طبق قوانين و مقررات مربوطه پروانه صادر كنند.

 -4در قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران (مصوب )1011/13/32
ماده -2مشموالن اين قانون براي احداث يك واحد مسكوني با زيربناي مفيد تا يكصد و بيست مترمربع و بيست مترمربع تجاري
در شهر محل سكونت خود از پرداخت هزينه هاي عوارض صدور پروانه هاي ساختماني ،عوارض شهرداري و نوسازي براي يك
بار با معرفي بنياد معاف مي باشند .مفاد اين ماده در احداث مجتمع هاي مسكوني نيز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ايثارگران
نخواهد بود.
تبصره ه مشموالن اين قانون از پرداخت هرگونه هزينه انشعاب آب و فاضالب ،برق و گاز و پنجاه درصد ( )53۱هزينه خدمات
انشعاب آنها براي يك بار معاف مي باشند.
 -5در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران (مصوب )1013/1/12
 .1ماده  02بند :1
ب ه عوارض حاصل از چشمه هاي آب معدني و درماني در محدوده شهرستانهائي كه ظرفيت توسعه گردشگري دارند ،با طي
مراحل قانوني در اختيار شهرداريها يا دهياريهاي همان منطقه قرار ميگيرد .منابع حاصله متناسب با دريافت عوارض كه به
پيشنهاد شوراي اسالمي شهر يا روستا به تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان ميرسد ،با تصويب كميته برنامهريزي
شهرستان صرف زيرساختهاي گردشگري همان منطقه ميشود.
 .2ماده  03رديف چ بند  -2تأمين مسكن نيازمندان
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 2ه افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و خيرين مسكنساز براي هركدام از افراد تحتپوشش
نهادها و سازمانهاي حمايتي از پرداخت هزينههاي صدور پروانه ساختماني ،عوارض شهرداري و دهياري و هزينههاي انشعاب
آب ،فاضالب ،برق و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان براساس الگوي مصرف ،فقط براي يك بار معافند.
 .0ماده  .12رديف ج
 2ه افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و خيرين مسكنساز براي هركدام از افراد تحتپوشش
نهادها و سازمانهاي حمايتي از پرداخت هزينههاي صدور پروانه ساختماني ،عوارض شهرداري و دهياري و هزينههاي انشعاب
آب ،فاضالب ،برق و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان براساس الگوي مصرف ،فقط براي يك بار معافند.
 .4ماده  .15رديف الف
تبصره :تبصره ه مساجد ،مصليها ،اماكن صرفاً مذهبي اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي و حوزههاي علميه شامل مراكز
آموزشي ،پژوهشي و اداري از پرداخت هزينههاي حق انشعاب آب ،برق ،گاز و فاضالب و عوارض ساخت و ساز فقط براي
فضاي اصلي معاف ميباشند.

 -2ماده  101قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب 1001/13/15
ماده101ه به منظور ارتقاء نظام برنامه ريزي كشور با لحاظ نمودن دو اصل آمايش سرزمين و پايداري محيطي در كليه فعاليتهاي
توسعهاي و سرمايهگذاريهاي ملي و استاني ،ايجاد هماهنگي بخشي ،منطقهاي و بخشي ه منطقهاي و رعايت عدالت در توزيع منابع
و فرصتها ،توسعه متوازن مناطق ،ارتقاء توانمنديهاي مديريتي استانها و انتقال اختيارات اجرائي به استانها و تمركز امور حاكميتي
در مركز ،ساز و كارها و شاخصهاي الزم به تصويب هيأت وزيران ميرسد .
تبصره ه هرگونه تخفيف ،بخشودگي حقوق و عوارض شهرداريها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه
عمومي ساالنه كشور است .در غير اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است .
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 -2در قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (مصوب )1002/2/25
ماده  -12كليه طرحهاي توليد مسكن ويژه گروههاي كمدرآمد و طرحهاي توليد مسكن دربافتهاي فرسوده شهرها مشمول تخفيف
حداقل پنجاهدرصد( )۱53هزينههاي عوارض ساخت وتراكم ساخت وتقسيط بدون كارمزد باقيمانده ميباشد.
دولت موظف است معادل صددرصد( )۱133تخفيف اعمال شده از سوي شهرداريها ناشي ازاجراء اين قانون و ساير قوانين را در
لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.
 -8در قانون تجميع عوارض (مصوب )1001/13/22
ماده  – 13كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين قانون لغو ميگردد.
تبصره  0ماده  -5قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها ملغي ميگردد.

 -1در قانون ماليات بر ارزش افزوده (مصوب  1001/13/22با اصالحات بعدي)
تبصره  0ماده  - 53قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداريها و دهياريهها
ملغي ميگردد.
ماده  – 52از تاريخ الزم االجراءشدن اين قانون ،قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتمهاعي و فرهنگهي
جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكننهدگان كهاال ،ارائههدهنهدگان خهدمات و
كاالهاي وارداتي مصوب  1001و اصالحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغهاير مربهوط بهه دريافهت هرگونهه
ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد كاالها و ارائهه خهدمات لغهو گرديهده و برقهراري و دريافهت هرگونهه ماليهات
غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كاالها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع ميباشد .حكم اين ماده شهامل
قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است ،نيز ميباشد .
موارد زير از شمول حكم اين قانون مستثني ميباشد :
-1قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ؛
 -2قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند  1022و اصالحيه هاي بعدي آن؛
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 -0قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ه صنعتي جمهوري اسالمي ايران مصوب  1022/2/2؛
 -4قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسالمي ايران مصوب  1004/1/5؛
 -5قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 1020/4/12؛
 -2عوارض آزاد راهها  ،عوارض موضوع ماده ( ) 12قانون حمل و نقل و عبور كاالهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسالمي ايران
مصوب 1024/12/22؛
 -2قانون نحوه تأمين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون مصوب  1022/0/11و اصالحات بعدي آن؛
 -0مواد( )20و( )02قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب . 1020/12/20
تبصره -هزينه ،كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواست كننده در ازاء ارائه مستقيم خدمات خاص و يا فروش كاال كه طبق
قوانين و مقررات مربوطه دريافت مي شود و همچنين خسارات و جرائمي كه به موجب قوانين و يا اختيارات قانوني لغو نشده
دريافت ميگردد ،از شمول اين ماده مستثني ميباشد .
مصاديق خدمات خاص ،نحوه قيمت گذاري و ميزان بهاي تعيين شده براي خدمات موضوع اين تبصره به پيشنهاد دستگاه اجرائي
مربوط و تصويب هيأت وزيران تعيين ميگردد .
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نکات الزامی برای اجرای تعرفه:

 -1در تمام توصيفات تعرفه منظور از  Pقيمت منطقه اي موضوع ماده  24قانون ماليات هاي مستقيم (مصوب  1022با
اصالحات بعدي) است .
 -2درصورتي كه ملك داراي چند بر باشد مبناي عوارض ،ارزش قيمت منطقه اي  ،براساس بيشترين عرض گذربرملك،
مطابق طرح تفصيلي (باتوجه به اينكه كليه امتيازات ساخت و ساز و پروانه براساس عريض ترين گذر طبق طرح
تفصيلي است) مي باشد .همچنين درصورتي كه ملكي در ميدان واقع شده باشد كه فاقد قيمت باشد ،عوارض براساس
باالترين  Pخياباني كه از ميدان منشعب مي شود محاسبه خواهد شد.
 -0مالكاني كه در هر مرحله اي از عمليات ساختماني جهت صدور پروانه از احداث بنا صرف نظر نمايند و درخواست
استرداد وجه پرداختي را داشته باشند ،وجه پرداختي به دليل ارائه خدمات سيرمراحل اداري ،با كسرسه درصد از مبلغ
كل عوارض پرداختي بابت پروانه استرداد مي گردد .ضمناً عوارض هاي پروانه تعميرات ساختمان ،ساليانه نوسازي و
عمران شهري و بهاي خدمات ساليانه سازمان هاي تابعه شهرداري بندربوشهر ،ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي
تعريض يا توسعه معابر(مشرفيت) ،ديواركشي ،سهم سرانه شهرداري ناشي از اجراي قانون ماده  131و بهاي خدمات
كارشناسي ،سهم آموزش وپرورش ،سهم كتابخانه ها،قابل استردادنمي باشند.
تبصره  :1استرداد وجه عوارض ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري پس از تاييد حوزه شهرسازي ومعماري چنانچه ملك
به كاربري اوليه برگشت دادشده باشدوراي كميسيون ماده پنج باطل شده باشد،استردادكل وجه پرداختي امكان پذيرمي
باشد.
تبصره  :2درصورت صدور پروانه ساختماني ،استرداد وجه عوارض پروانه ساختماني پس از تاييد ابطال پروانه
وسايرمجوزهاي صادرشده توسط حوزه شهرسازي ومعماري انجام گرفته وپس ازتاييدموضوع توسط آن حوزه صورت
مي گيرد.
تبصره  :0درصورتي كه موارد اعالم شده به صورت اشتباه محاسبه يا دريافت گرديده باشد وجوه پرداخت شده قابل
استرداد است.
تبصره  :4درصورتي كه ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي تعريض يا توسعه معابر(مشرفيت)در اثر عقب نشيني
همان پالک ايجاد گردد و مالك از تخريب و نوسازي ملك صرف نظر نمايد ،باتوجه به اينكه ارزش افزوده اي براي
ملك ايجاد نگرديده عوارض حق مشرفيت نيزقابل استرداد است.
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 -4ساختمان هاي مسكوني كه قبل از تاريخ ( 20/12/1اولين طرح تفصيلي شهر بوشهر) احداث گرديده باشند ،عوارض
صدور پروانه ساختماني اخذ نمي گردد.
 -5ساختمان هاي تجاري ،اداري و صنعتي كه قبل از تاريخ  21/31/14به بهره برداري رسيده اند با ارائه ي مستنداتي مبني
بر تاييد كاربري ملك در آن قبل ازتاريخ فوق (بعنوان مثال تاييديه اتاق اصناف) ،درصورتي كه پس از آن تاريخ اضافه
بنا يا تخلف ساختماني نداشته باشند ،باتاييداداره شهرسازي ومعماري عوارض صدور پروانه ساختماني اخذ نمي گردد.
 -2صدور پايان كار يا شناسنامه ساختمان وگواهي عدم خالف وپاسخ استعالم نقل وانتقال مطابق ماده  02آيين نامه مالي
شهرداري ها تسويه حساب كامل الزامي مي باشد.
تبصره :باتوجه به اينكه كاركنان رسمي ،پيماني و قراردادي شهرداري تعهد خدمتي به شهرداري دارند ،لذا پس از
درخواست كتبي مالك و تاييد مديريت امور اداري در خصوص كسر از حقوق يا حق سنوات حداكثر طي  10ماه ،اداره
تشخيص ووصول درآمد ميتواند اقدام به تاييد فيش عوارض وبهاي خدمات يا جريمه كميسيون و  ...در هر مرحله اي از
پرونده رانمايد.
 -2ثبت درخواست موديان درسنوات گذشته مالک تعيين عوارض برمبناي همان سال نمي باشد.عوارض براساس تعرفه
روزمحاسبه مي گردد.
 -0شركت هاي تعاوني مسكن كه اقدام ساخت وساز مسكوني بصورت مجتمع براي كاركنان خود مي نمايندعوارض
ساخت وسازآنهابا ضريب مسكوني محاسبه مي گردد از كليه امتيازات مسكوني برخوردار مي گردند.
 -1مودياني حقيقي كه توانايي پرداخت يكجاي عوارض را ندارند شهرداري مي تواند نسبت به معرفي آنان به بانك اقدام
نمايد و پس از پرداخت وام توسط بانك نسبت به تاييد وادامه سيرمراحل اداري پرونده آنها اقدام مي نمايد.وشهرداري
بايد نسبت انعقادتفاهم نامه با بانك هاي معتبردرقالب وام هاي كم بهره به موديان اقدام نمايد.
 -13مودياني كه نسبت به پرداخت نقدي عوارض ساخت وسازدركاربري مسكوني اقدام مي نمايند شامل پنج درصد تخفيف
درعوارض بعنوان جايزه خوش حسابي مي گردند.
تبصره يك :مودياني كه درخواست معرفي به بانك رادارندمي تواننددرصورت اخذوام ازبانك هاي طرف قراردادباشهرداري
درمهلت قانوني اجراي تعرفه منابع درآمدي سال1431ازموضوع بند()13برخوردارگردند.
تبصره دو:آراكميسيون ماده22شامل اين بندنمي گردد.
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 -11مودياني كه نسبت ب ه پرداخت عوارض ساليانه نوسازي وعمران شهري بصورت نقدي اقدام نمايند درجهت تشويق آنان
درسه ماهه اول و سه ماهه آخر سال 1431شامل 15درصد تخفيف بعنوان جايزه خوش حسابي كه شامل عوارض ساليانه
نوسازي وسهم سازمان هاي تابعه شهرداري است مي گردند.
*تبصره :ادارات ،نهادها و سازمان هاي دولتي ونيمه دولتي و سهم آموزش وپرورش و سهم اداره كل كتابخانه هاازجايزه
خوش حسابي بند13و11مستثني هستند.ولي تعاوني مسكن آنها ازشمول اين تبصره مستثني است.
-12مودياني حقيقي كه داراي بدهي سررسيدگذشته(چك برگشتي)به شهرداري مي باشندوموضوع آنهادرمحاكم قضايي
منجربه صدورراي قطعي ومحكوم به پرداخت اصل مبلغ بدهي به همراه خسارت تاخيروتاديه گرديده اندمشروط به
اينكه نسبت به پرداخت اصل مبلغ بدهي(مبلغ چك)بهمراه شصت درصدخسارت تاخيروتاديه راپرداخت نمايندمابقي
خسارت تاخيروتاديه آنهابعنوان جايزه خوش حسابي تلقي گرديده وحذف مي گردند.
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بخش دوم
ساخت و ساز
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 -1نام عوارض :عوارض ساخت و ساز
پیشنهاد دهنده :شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  22ماده  55قانون شهرداريها
مرجع تصویب کننده :شوراي اسالمي شهر به استناد بند  12ماده  22قانون شوراهاو تبصره  1ماده  53قانون ماليات بر ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول :كميسيون ماده  22قانون شهرداري
درصورت تقاضاي صدور پروانه ساختماني ،پروانه اضاف اشكوب ،پروانه تبديل و پروانه تغيير نقشه در يك بنا مشروط بهه اخهذ
مجوزات الزم از كميسيون ماده  5برابر ضوابط و مقررات جاري مقرر در طرح تفصيلي و يا مجوز كميسيون ماده صد مبني بر ابقها
بناي احداثي ،كليه عوارض متعلقه زيربنا براساس تعرفه ذيل و رعايت كليه قوانين و مقررات از جمله ضوابط طرح هاي جهامع و
تفصيلي محاسبه و اخذ مي گردد.
تبصره يك :مالكاني كه طبق تعرفه منابع درآمدي سنوات گذشته نسبت به خريد تراكم اقدام نموده اند ،برابر بها متهراخ خريهداري
شده (منظور از متراخ خريداري شده متراخ تراكمي كه براساس ضوابط همان سال پرداخت و يا معهاف گرديهده اسهت) ،عهوارض
موضوع اين بند با ضريب يك دوم محاسبه مي گردد.
تبصره دو :بناهاي تجاري موجود درصورت تخريب و نوسازي برابر با متراخ موجود ،مشمول تبصره يك مي گردند.
 -1عوارض ساخت و ساز
-1-1

به ازاي هر متر مربع مساحت مشاعات بنا(مشاعات از جملهه راه پلهه ،البهي ،پاركينه  ،تاسيسهات و ،)...سهوئيت
ورزشي ،نيم طبقه و انبار در كاربري مسكوني مبلغ  3.5 Pو در ساير كاربري ها مبلغ  4Pمحاسبه و اخذ ميگردد به
طوري كه از مبلغ  033/333ريال كمتر نباشد.

-1-2

عوارض صدور پروانه ساخت مسکونی

 -1-2-1به ازاي هر متر مربع زيربناي خالص مسكوني در حد تراكم مجاز طرح تفصيلي (كه توسهط حهوزه شهرسهازي
اعالم ميگردد) ،مبلغ  3.2 Pمحاسبه و اخذ ميگردد.
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-1-3

عوارض صدور پروانه ساخت رستوران ها ،تجاری و تجاری خدماتی

-1-0-1به ازاي هر متر مربع زيربناي خالص تجاري نمايشگاهي كه در همكف قرار گرفته و درب ورود يها خهروج بهه
گذر داشته باشد ،در حد تراكم مجاز طرح تفصيلي مبلغ  2 Pمحاسبه و اخذ مي گردد.
 -1-0-2به ازاي هر متر مربع زيربناي خالص تجاري غير خطي يا مجتمعي و در حد تراكم مجاز طرح تفصيلي  ،مبلغ P
 5محاسبه و اخذ مي گردد.
تبصره :عوارض صدور پروانه ساخت تجاري و دفاتر تجاري بند ( )1-0-2در طبقات  -1به پايين و  +1با باال ،با ضريب
 4Pمحاسبه و اخذ مي گردد.

-1-4

عوارض صدور پروانه ساخت اداری دولتی و نهاد های عمومی ،قضایی و انتظامی

 -1-4-1به ازاي هر متر مربع زيربناي خالص اداري دولتي ،نهادهاي عمومي ،قضايي و انتظامي در حد تراكم مجاز طرح
تفصيلي ،مبلغ  0 Pمحاسبه و اخذ ميگردد.

-1-5

عوارض صدور پروانه ساخت بهداشتی درمانی دولتی و خدمات درمانی بخش خصوصی

 -1-5-1به ازاي هر متر مربع زيربناي خالص بهداشتي درماني دولتي در حهد تهراكم مجهاز طهرح تفصهيلي ،مبلهغ 0P
محاسبه و اخذ ميگردد.
 -1-5-2به ازاي هر متر مربع زيربناي خالص خدمات درماني بخش خصوصي در حد تراكم مجاز طرح تفصهيلي ،مبلهغ
 2 Pمحاسبه و اخذ ميگردد.

-1-6

عوارض صدور پروانه ساخت جهانگردی و اقامتی ،هتل آپارتمان ها ،موزه ها ،صنعتی ،کارگاهی ،حمل و نقل و انبار

-1-2-1به ازاي هر متر مربع زيربناي خالص جهانگردي و پذيرايي ،صنعتي ،كارگاهي ،حمل و نقل و انبار در حد تراكم
مجاز طرح تفصيلي ،مبلغ  0 Pمحاسبه و اخذ ميگردد.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع
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-1-7

عوارض صدور پروانه ساخت با کاربری مذهبی ،ورزشی ،فرهنگی و هنری

 -1-2-1به ازاي هر متر مربع زيربناي خالص كاربري ورزشي ،مذهبي ،فرهنگي و هنهري در حهد تهراكم مجهاز طهرح
تفصيلي ،مبلغ  1Pمحاسبه و اخذ ميگردد.
تبصره  :طبق تبصره ذيل ماده  15قانون پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران ،مساجد ،مصلي ها  ،اماكن صهرفاً
مذهبي اقليت هاي ديني مطرح در قانون اساسي و حوزه هاي علميه شامل مراكز آموزشي ،پژوهشي و اداري از پرداخت
هزينه هاي حق انشعاب آب ،برق ،گاز و فاضالب و عوارض ساخت وساز درحدتراكم مجازدرطرح تفصيلي فقط بهراي
فضاي اصلي وخانه عالم معاف مي باشند.
-1-8عوارض صدور پروانه ساخت تاسیسات و تجهیزات شهری و اسکله و بندرگاه

 -1-0-1به ازاي هر متر مربع زيربناي خالص تاسيسات و تجهيزات شهري و اسكله و بندرگاه در حد تراكم مجاز طهرح
تفصيلي ،مبلغ  0Pمحاسبه و اخذ ميگردد.
-1-9

عوارض صدور پروانه ساخت آموزشی و آموزش عالی

 -1-1-1به ازاي هر متر مربع زيربناي خالص آموزشي و آموزش عالي دولتي و در حد تراكم مجاز طرح تفصيلي ،مبلهغ
 2 Pو به ازاي هر متر مربع زيربناي خالص آموزشي و آموزش عالي خصوصي و در حد تراكم مجاز طرح تفصيلي ،مبلغ
 2 Pمحاسبه و اخذ ميگردد.

 - 1 -11عوارض صدور پروانه ساخت سایر کاربری های پیش بینی نشده
-1

 -1-11به ازاي هر متر مربع زيربناي خالص با كاربري پيش بيني نشده و در حد تراكم مجاز طرح تفصيلي ،مبلغ 13 P
محاسبه و اخذ مي گردد.

تبصره  :1به ازاي هر متر مربع زير بناي خالص مازاد بر تراكم مجاز طرح تفصيلي (كه توسط حوزه شهرسازي اعالم مي-
گردد) ،بند هاي فوق  2برابر ضريب تعريف شده محاسبه و اخذ ميگردد .افزايش تراكمي كهه در اثهر تعهريض گهذر و
عقب نشيني پالک به ملك تعلق مي گيرد مشمول اين بند نمي گردد.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع
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تبصره  :2ساختمان هايي كه در محالت جنوبي شهر بوشهر احداث گرديده اند با توجه به اينكه آخهرين طهرح تفصهيلي
آنها سال 12ابالغ گرديده ،درصورتي كه قبل از تاريخ ابالغ طرح تفصيلي احداث شده باشند( با ارائه مستنداتي مبني بر
احداث قبل از تاريخ ابالغ طرح تفصيلي) مشمول پرداخت عوارض بند  1-13نمي گردند.

تبصره  :0در پروانه تبديل از كاربري باالتر به كاربري پايين تربا اعالم اداره شهرسازي و معماري براساس پرداخت اوليه
،عوارض بصورت ما به التفاوت اخذ مي گردد و در صورت بستانكارشدن مبلهغ بسهتانكاري اسهترداد مهي گهردد .ودر
صورت افزايش متراخ در ساخت ،اين متراخ با تعرفه جديد محاسبه خواهد شد.

تبصره  :4در محاسبه عوارض ساخت و ساز كاربري اداري ،هتل و موارد مشابه كه سند به صورت تفكيكي صهادر نمهي
گردد ،راه پله ،البي و ساير موارد با ضريب خالص بنا محاسبه مي شود.

تبصره  :5در صورت تبديل يك واحد به دو يا چند واحد بدون افزايش متراخ ،باتوجه بهه عهدم تهاثير تعهداد واحهد در
فرمول ،عوارض ساخت و ساز محاسبه نمي گردد.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع
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 -2نام عوارض :عوارض بالكن  ،پيش آمدگي و تراس
پیشنهاد دهنده :شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  22ماده  55قانون شهرداريها
مرجع تصویب کننده :شوراي اسالمي شهر به استناد بند  12ماده  22قانون شوراهاو تبصره  1ماده  53قانون ماليات بر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول :كميسيون ماده  22قانون شهرداري

بالكن (روباز و روبسته) مطابق نقشه تاييد شده از اداره شهرسازي ومعماري شهرداري بندر بوشهر ،در هر كهاربري برابهر بها 2P
محاسبه مي گردد.
درصورتي كه مالك اقدام به ساخت پيش آمدگي بر روي معابر نمايد ،در صورت صهدورریي ابقها در كميسهيون مهاده صهد در
هركاربري برابر با  53Pمحاسبه مي گردد.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع
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 -3نام عوارض :عوارض ارزش افزوده ناشي از تغييركاربري (حق استفاده) كه براسهاس طرحههاي توسهعه شههري
(براساس طرح تفصيلي) يا بر اساس درخواست مودي بعد از سير مراحل اداري ايجاد مي شود.
پیشنهاد دهنده :شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  22ماده  55قانون شهرداريها
مرجع تصویب کننده :شوراي اسالمي شهر به استناد بند  12ماده  22قانون شوراها ،تبصره  1ماده  53قانون ماليات بهر
ارزش افزوده .
ضمانت اجرایی وصول :كميسيون ماده  22قانون شهرداري

بر اثر اجراي طرحهاي تفصيلي يا درخواست مالك مطابق راي كميسيون ماده  5قهانون تاسهيس شهوراي شهرسهازي و معمهاري،
امالک مالكين تغيير كاربري مي يابند كه در نتيجه براي مالكين ارزش افزوده دربر دارد ،لذا در هنگام مراجعه مالكين به شههرداري
جهت اخذ مجوز ساخت و ساز ،شهرداري بايد عوارض ذيل را وصول نمايد.
تبصره :مالكاني كه متراخي از ميزان عرصه خود را به عنوان سهم شهرداري بابت عوارض ياد شده واگذار مينمايند مشمول محاسبه
عوارض ياد شده نمي گردند( .مالک عمل اين عوارض از كاربري فعلي به كاربري مورد درخواست ،توافق مودي و شهرداري
بندر بوشهر مي باشد كه با مصوبه شوراي اسالمي شهر بوشهر قابليت اجرا پيدا مي كند).
ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري (حق استفاده) در متراخهاي "زير  533متر مربع" و متراخهاي "باالي  533مترمربع بجز موارد
بند (ب)" به ازاي هر متر مربع متراخ اعالم شده از فرمول ذيل محاسبه مي گردد:
𝑷 ∗ 𝟓𝟑 ∗ 𝒁%
كه ضريب  Zبراساس جدول شماره ( )1مي باشد

تبصره :حداقل نرخ تغييركاربري هر مترمربع كاربري پاركين

به ديگر كاربري هاباتاييداداره شهرسازي ومعماري معادل

 13/333/333ريال مي باشد.
تبصره :حداقل نرخ تغييركاربري هرمترمربع كاربري فضاي سبز به ديگر كاربري ها باتاييداداره شهرسازي ومعماري معادل
 0/333/333ريال مي باشد.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع
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تبصره :امالكي كه كاربري اوليه نداشته و در طرح قديم بعنوان گذر اعالم گرديده و به داليلي از جمله ساخت و ساز غيرمجاز در
طرح جديد بر روي آن پالک ها كاربري تعريف گرديده با ضريب فاقد طرح محاسبه مي گردند.
جدول شماره )1درصد  Zمحاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری (حق استفاده)عرصه بجز موارد بند (ب)

کاربری جدید

مسکونی

آموزشی

فرهنگی

ورزشی

بهداشتی درمانی

اداری

تجاری

صنعتی

کلینیک پزشکان

انبار و کارگاه

مذهبی

جهانگردی و تفریحی توریستی

تجهیزات و تاسیسات شهری

حمل و نقل

آموزش عالی

پارکینگ

کاربری قدیم
تجاری

0

0.0

0.0

0.0

0.0

00.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

مسکونی

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

00.0

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0

باغ مسکن

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

00.0

5.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

باغ کشاورزی

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

00.0

00.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

صنعتی

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0

باغ ویال

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

00.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

مذهبی

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

00.0

0.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

5.0

5.0

0.0

0

بهداشتی درمانی

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

5.0

5.0

0

اداری

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

5.0

5.0

0

آموزشی

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

5.0

0.0

0

فرهنگی

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

5.0

5.0

0

ورزشی

0.0

0.0

5.0

0.0

0.0

00.0

00.0

5.0

0.0

0.0

0.0

6.0

6.0

6.0

6.0

0

فضای سبز

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

00.0

00.0

5.0

0.0

0.0

0.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

تجهیزات و تاسیسات

0.0

5.0

5.0

0.0

0.0

00.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

انبار و کارگاه

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

00.0

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0

پارکینگ

00.0

00.0

5.0

5.0

5.0

05.0

00.0

00.0

5.0

5.0

5.0

5.0

0.0

5.0

00.0

0

حمل و نقل

5.0

0.0

5.0

0.0

5.0

0.0

6.0

0.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0

اسکله و بندرگاه

0.0

5.0

5.0

5.0

5.0

00.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

5.0

5.0

0

جهانگردی و تفریحی
توریستی

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع
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نظامی

05.0

0.6

0.6

0.5

00.0

56.0

50.0

00.0

00.0

05.0

0.5

00.0

05.0

05.0

00.6

0

فاقد طرح و سایر

0.0

0.0

5.0

5.0

0.0

05.0

00.0

0.0

5.0

6.0

5.0

0.0

0.0

6.0

0.0

0

ب) محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری (حق استفاده)عرصه باالی  511مترمربع

جهت محاسبه عوارض ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري (حق استفاده) اراضي باالي  533مترمربع ،كاربريهاي آموزشي،
ورزشي ،بهداشتي و درماني ،فضاي سبز ،حمل و نقل ،تجهيزات شهري ،پاركين  ،انبار و كارگاه ،اراضي نظامي و انتظامي و ...به
كاربريهاي مسكوني ،اداري ،تجاري ،بهداشتي و درماني بر اساس فرمول و جدول ذيل محاسبه و وصول خواهد شد .جهت
محاسبه عوارض ارزش افزوده حاصل از تغيير كاربري(حق استفاده) ،پايه اوليه بر اساس كاربري مسكوني مي باشد به غيراز اينكه
نوع كاربري اوليه پالک مورد نظر توسط كارشناسان حوزه شهرسازي شهرداري اعالم گردد.

جدول شماره  )2فرمول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری (حق استفاده) عرصه باالی  511مترمربع
حداقل مبلغ تعیین کاربری هر

حداقل مبلغ تعیین کاربری هر متر

متر مربع فضای سبز به ...

مربع از سایر کاربری ها به ...

3/000/000

ردیف

نوع کاربری

ضریب Z

1

مسكوني

13 P

4/000/000

2

اداري

51 P

9/000/000

0/000/000

3

تجاري

51 P

7/000/000

4/000/000

4

بهداشتي و درماني وآموزشي

51 P

6/000/000

4/000/000

تبصره يك  :موديان حقيقي كه قبل از ابالغ و اجراي آخرين طرح تفصيلي از شهرداري بندر بوشهر پاسخ استعالم نقل و انتقهال را
با كاربري مسكوني دريافت نموده باشند يا داراي پروانه يا پايانكار ساختماني با كاربري مسكوني باشند و كاربري ملك آنها بعهد
از اجراي طرح تفصيلي به كاربري غير تغيير پيدا نموده باشد ،مشروط به عدم نقل و انتقال به شخص دوم تا زمان صهدور پروانهه
ساختماني ،مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري نمي شوند( .بررسي و تشخيص تاييد يا عهدم موضهوع
ياد شده برعهده اعضاي كميسيون تملك امالک متشكل از معاونت شهرسازي و معماري ،معاونت توسعه مديريت منابع ،مدير اداره

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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حقوقي ،رئيس اداره امالک ومستغالت ،مديرشهرسازي ومعماري و مدير اداره تشخيص ووصول درآمد شهرداري بندر بوشهر مهي
باشد).
تبصره دو :امالكي كه در راستاي تفكيك سرانه خدمات عمومي ماده  131قانون شهرداريها با كاربري فضاي سهبز تعيهين و تاييهد
شده باشد ،مشمول تبصره يك نمي گردد.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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 -4نام عوارض :عوارض واحد اضافه
پیشنهاد دهنده :شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  22ماده  55قانون شهرداريها
مرجع تصویب کننده :شوراي اسالمي شهر به استناد بند  12ماده  22قانون شوراهاو تبصره  1ماده  53قانون ماليات بهر ارزش
افزوده
ضمانت اجرایی وصول :كميسيون ماده  22قانون شهرداري

عوارض واحد اضافه:

مالكان امالک در محدوده حريم و محدوده شهر بوشهر برابر ضوابط مكلف به پرداخت عوارض و اخذ مجوز جهت احداث بنا مي
باشند .در صورتي كه مالك بدون اخذ مجوز از شهرداري اقدام به ساخت واحد اضافه نمايد ،بعد از مطرح شدن پرونده در
كميسيون ماده صد و در صورت صدورراي قطعي مبني بر ابقاي واحد اضافه ،عالوه بر عوارض ساخت و ساز ،عوارض واحد
اضافه به ازاي هر متر مربع واحد اضافه به شرح جدول ذيل اخذ مي گردد.
توضيح :اغلب در آراي كميسيون ماده صد اشاره اي به واحد اضافه نمي گردد ،نظير آراي ماده صد صادرشده براي امالک مناطق
جنوبي كه بدون پروانه اقدام به ساخت نموده اند .بنابراين هرگونه افزايش تعداد واحد بيش از حد مجاز ضوابط شهرسازي ،در
صورت صدور راي بر ابقا و جريمه در كميسيون ماده صد ،مشمول عوارض فوق مي گردد.
جدول شماره  )3فرمول محاسبه عوارض واحد اضافه
ردیف

نوع کاربری

فرمول محاسباتی

1

مسكوني

3P

2

تجاري

7P

3

اداري

7P

4

آموزشي

2P

5

سایرکاربري ها

2P

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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 -5نام عوارض :عوارض تمديد پروانه ساختماني
پیشنهاد دهنده :شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  22ماده  55و  22قانون شهرداريها
مرجع تصویب کننده :شوراي اسالمي شهر به استناد بند  12ماده  22قانون شوراهاو تبصره  1ماده  53قانون ماليات
بر ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول :كميسيون ماده  22قانون شهرداري

جدول مدت اعتبار پروانه هاي ساختماني(نامه شماره  02122مورخه 10/2/12سازمان شهرداريهاو دهياريهاي كشور) حداكثر 5
سال مي باشد كه مطابق با جدول ذيل است:
جدول شماره  )4مدت اعتبار پروانه ساختمانی

متراژ

ردیف

مدت اعتبار پروانه

1

تا  033متر

 12ماه

2

 033متر تا  2333متر

 24ماه

0

 2333متر تا  5333متر

 02ماه

4

 5333متر تا  13333متر

 40ماه

5

بيش تر از  13333متر

 23ماه

طبق تبصره  2ماده  21قانون نوسازي و عمران شهري در پروانه هاي ساختماني كه از طرف شهرداريها صادر مي شود ،بايد
حداكثر مدتي كه براي پايان يافتن ساختمان ضروري است قيد گردد و كساني كه در ميدان ها و معابر اصلي شهر (با عرض گذر
 12متر به باال) اقدام به ساخت مي كنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ،ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتيكه تا دو
سال بعد از مدتيكه براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند مشمول پرداخت دو برابر عوارض نوسازي وعمران
شهري مي گردند و از آن به بعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند به ازاي هر دوسالي كه بگذرد عوارض به دو برابر
ماخذ دوسال قبل افزايش خواهد يافت تا به  4درصد در سال بالغ گردد.
ابنيه ناتمامي كه از طرف مقامات قضايي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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تبصره :مودياني كه پس از پايان مهلت مقرر در جدول شماره  4جهت تمديد پروانه مراجعه مي نمايند ،درصورت عدم شروع
عمليات ساختماني در بازه قيد شده ،مكلف به پرداخت ما به التفاوت عوارض زيربنا مي باشند( .مالک شروع عمليات ساختماني
تاريخ فرم شروع عمليات ساخت مي باشد).
درصورت تمديد پروانه براساس تبصره فوق ،تمديد پروانه حكم پروانه جديد را داشته و مهلت شروع عمليات ساختماني براساس
جدول شماره  4مي باشد.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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 -6نام عوارض :عوارض صدور مجوز احداث استخر
پیشنهاد دهنده :شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  22ماده  55قانون شهرداريها
مرجع تصویب کننده :شوراي اسالمي شهر به استناد بند  12ماده  22قانون شوراهاو تبصره  1ماده  53قانون ماليات
بر ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول :كميسيون ماده  22قانون شهرداري

 -1عوارض استخرهاي شنا براساس تعرفه كاربري ورزشي محاسبه ميگردد.
 -2عوارض استخرهاي شنا يا هر استخري در كاربريهاي غير ورزشي و غيركشاورزي ،معادل  03درصد عوارض صهدور پروانهه
ساختماني و ارزش افزوده ناشي از سطح اشغال كاربري مربوطه محاسبه و وصول گردد.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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 -7نام عوارض :ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي تعريض يا توسعه معابر
پیشنهاد دهنده :شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  22ماده  55قانون شهرداريها
مرجع تصویب کننده :شوراي اسالمي شهر به استناد بند  12ماده  22قانون شوراهاو تبصره  1ماده  53قانون ماليات
بر ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول :كميسيون ماده  22قانون شهرداري
جدول شماره  )5نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر(مشرفیت)

ردیف

ماخذ و نحوه

نوع عوارض

محاسبه عوارض

امالكي كه قسمتي از ملك در اثر تعريض در مسير گذر قرار گيرد و باعث تغيير در ماهيت
1

گذر وباعث ايجادامتيازبراي ملك مي گردد( .بعنوان مثال افزايش طبقه)
امالكي كه پس از تجميع پالک بر گذر عريض تر واقع مي شوند كه صرفا افزايش قيمت

4

5

2

2

امتيازات جديدي به ملك تعلق مي گيرد.
امالكي كه عقب نشيني ندارند و در اثر عقب نشيني پالک روبرو ،گذر تعريض گرديهده
است ولي تعريض گذر امتيازي براي ملك به همراه ندارد.
امالكي كه عقب نشيني ندارند و در اثر عقب نشيني پالک روبرو گذر تعريض گرديده و
بر اين اساس امتياز جديدي به ملك تعلق گرفته است.
امالكي كه بر اثر عقب نشيني كامل پالک مجاور ،بر گذر عريض تر قرار مي گيهرد ولهي
امتياز جديدي براي ملك به همراه ندارد.
امالكي كه بر اثر عقب نشيني كامل پالک مجاور ،بر گذر عريض تر قرار مي گيهرد و در
اثر اين موضوع امتياز جديدي به ملك تعلق مي گيرد.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

2P
2/5 P
2P
2/5 P

بند  61ماده 16قانون موسوم به شوراها

0

امالكي كه پس از تجميع پالک بر گذر عريض تر واقهع مهي شهوند و بهر ايهن اسهاس

1P

و تبصره  6ماده  05قانون ماليات بر ارزش افزوده

2

ملك را به همراه دارد.

منشاء قانونی

2P
2/5 P

جعفرپورکبگانی
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همانگونه كه از عنوان ماهيت موضوع نيز مشخص است ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي تعريض يا توسعه معابر زماني
قابل وصول است كه طرح اجرا يا براساس عرض گذر آينده ارزش افزوده براي ملك ايجاد گرديده باشد ،بنابراين در مواقعي كه
طرح اجرا نگرديده است ولي در زمان صدور پروانه براساس عرض گذر طرح تفصيلي به مالك امتيازاتي داده مي شود ،باتوجه
به اينكه ارزش افزوده براي ملك ايجاد شده است ،مشمول عوارض فوق مي گردد.
اعالم موارد فوق به اداره درآمد جهت وصول عوارض در زمان برداشت از پالک ،برعهده حوزه شهرسازي ومعماري كه شامل
متراخ اصالحي پالک مي گردد.
تبصره يك :ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي تعريض يا توسعه معابر به باقي مانده زمين درزمان مراجعه مالك يا قائم مقام
قانوني وي به شهرداري كه درخواست اخذپروانه ساختماني راداشته باشدمطابق جدول شماره( )5اجرامي گردد ،وبراساس آخرين
تعرفه مصوب قابل وصول مي باشد.
تبصره دو :درصورتي كه مالكي بدون درخواست غرامت (منظور درخواست وجه زمين در مسير گذر ،تراكم مازاد يا هرگونه
امتياز) اقدام به عقب نشيني نمايند مشمول پرداخت عوارض ياد شده نمي گردد.
تبصره سه :امالكي كه در اثر همبادي يا تغيير خط پروخه ( با همان گذر) تعريض داده مي شوند ،مشمول پرداخت فوق نمي
گردند.
تبصره چهار :چنانچه بدون تغيير گذر ،زمين در مسير صرفا جهت ايجاد پخ باشد مشمول پرداخت عنوان فوق نمي گردد.

تبصره پنج  :امالكي كه پس از تعريض بر معبر قرار مي گيرند مادامي كه مالك از بر جديد استفاده نمي كند و در و
پنجره در بر جديد احداث نمي نمايد مشمول پرداخت اين موضوع نخواهد بود.
تبصره شش :امالكي كه به استناد ماده  131اصالحي قانون شهرداري ها اقدام به تفكيك قانوني مي نمايند ،پالک هاي
ايجاد شده در اثر تفكيك مشمول پرداخت عوارض حق مشرفيت نمي گردند.
تبصره هفت:پالک هايي كه درخواست مصالحه باشهرداري رادارند شهرداري پس ازمحاسبه ارزش افزوده يادشده
درصورت طلبكاربودن مالك درجهت عدم تضييع حقوق مالكان ،ارزش افزوده فوق بصورت نقدي وصول نگرديده و
درقراردادمصالحه بامالكان توافق مي گردد.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
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 -8نام عوارض :عوارض بر صدور مجوز تعميرات ساختمان
پیشنهاد دهنده :شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  22ماده  55قانون شهرداريها
مرجع تصویب کننده :شوراي اسالمي شهر به استناد بند  12ماده  22قانون شوراهاو تبصره  1مهاده  53قهانون ماليهات بهر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول :كميسيون ماده  22قانون شهرداري
جدول شماره  )6نحوه محاسبه عوارض بر صدور مجوز تعمیرات ساختمان

ردیف

نحوه محاسبه عوارض

شرح

به ازای هر متر مربع

حداقل عوارض

1

عوارض تعميرات مسكوني

3/4P

 2/333/333ريال

2

عوارض تعميرات تجاري

2P

 03/333/333ريال

2

عوارض تعميرات اداري

4P

 53/333/333ريال

4

عوارض تعميرات ساير كاربري ها

1.5P

 15/333/333ريال

5

تعويض نماي اداري

2P

 03/333/333ريال

2

تعويض نماي تجاري

4P

 15/333/333ريال

2

تعويض نماي مسكوني و ساير كاربري ها

3/5P

 13/333/333ريال

تبصره يك :درصورت برداشت يا تعويض سقف واحد ( تجاري  ،مسكوني و )...مطابق عوارض متعلقه درخصوص پروانه
ساختماني (اعم از كسر يا حذف تامين پاركين

 ،زيربنا و )...اقدام مي گردد.وامالک مسكوني كه درخواست تعميرات كف

حياط را داشته باشند عوارض تعميرات جهت كف حياط اخذ نمي گردد.
تبصره دو :درصورت درخواست تعميرات و تعويض به ازاي هر درب و پنجره مجاز واحد تجاري و اداري مبلغ
 1/000/000ريال و بابت تعويض درب و پنجره مجاز مسكوني و ساير كاربري ها مبلغ  000/000ريال وصول خواهد
شدواحداث حداكثر تا  4مترمربع بناي مسكوني ،انبار و سرويس بهداشتي در قالب پروانه تعميرات مجاز مي باشد.
تبصره سه :احداث سايه بان جهت استفاده پاركين
شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

در ساختمان هاي وياليي مجاز مي باشد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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 -9نام عوارض :عوارض بر مازاد ارتفاع مجاز
پیشنهاد دهنده :شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  22ماده  55قانون شهرداريها
مرجع تصویب کننده :شوراي اسالمي شهر به استناد بند  12ماده  22قانون شوراهاو تبصره  1ماده  53قانون ماليات بر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول :كميسيون ماده  22قانون شهرداري

در صورتيكه مالك از هر كاربري سقف بناهاي احداثي را اضافه بر ارتفاع ضهوابط و مقهررات شهرسهازي ايجهاد نمايهد.
پرونده تخلف به كميسيون ماده صد ارجاع مي گردد و در صورتيكه كميسيون راي بر ابقاء بنا صادر نمايد آنگاه عالوه بهر
اخذ جريمه كميسيون ماده صد مشمول پرداخت عوارض اضافه ارتفاع بر اساس متراخ اعالم شده توسط كارشناس حهوزه
شهرسازي شهرداري بندر بوشهر مي گردد .محاسبه عوارض ياد شده بشرح ذيل وصول مي شود.
جدول شماره  )7نحوه محاسبه عوارض بر مازاد ارتفاع مجاز
ردیف

1

محاسبه عوارض

شرح

Z*N*S*05 *P

عوارض اضافه ارتفاع

 :Zضريب برابر با  ۱ 5مي باشد.
 :Nتفاوت ارتفاع بناي مجاز( )n2با موجود( )n1بر اساس ضوابط طرح تفصيلي مي باشد)n1-n2(.
 : Sمساحت ناخالص بنا

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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 -11نام عوارض :عوارض براستحصال (خشك كردن دريا)
پیشنهاد دهنده :شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  22ماده  55قانون شهرداريها
مرجع تصویب کننده :شوراي اسالمي شهر به استناد بند  12ماده  22قانون شوراها ،تبصره  1ماده  53قانون ماليات بهر
ارزش افزوده .
ضمانت اجرایی وصول :كميسيون ماده  22قانون شهرداري

*عوارض بر استحصال (خشك کردن دریا):

جهت محاسبه عوارض استحصال از دريا بعد از اخذ مجوزات قانوني توسط مودي بر اساس فرمول ذيل محاسبه مي گردد.

53*P*S
 :Sمساحت استحصال (خشك شده)

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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 -11نام عوارض :عوارض بر پروانه ديوار كشي
پیشنهاد دهنده :شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  22ماده  55قانون شهرداريها
مرجع تصویب کننده :شوراي اسالمي شهر به استناد بند  12ماده  22قانون شوراها ،تبصره  1ماده  53قانون ماليات بهر
ارزش افزوده .
ضمانت اجرایی وصول :كميسيون ماده  22قانون شهرداري

 -1عوارض بر پروانه هاي ديواركشي كاربري مسكوني به ازاي هرمتر مربع  23/333ريال با رعايهت حهداقل عهوارض ههر
پروانه  0/333/333ريال
 -2عوارض بر پروانه هاي ديواركشي كاربري اداري به ازاي هرمتر مربع  03/333ريال با رعايت حداقل عوارض هر پروانهه
 5/333/333ريال
 -0عوارض بر پروانه هاي ديواركشي كاربري تجاري و صنعتي به ازاي هرمتر مربع  43/333ريال با رعايت حداقل عوارض
هر پروانه  4/333/333ريال
 -4عوارض بر پروانه هاي ديواركشي ساير كاربري ها به ازاي هرمتر مربع  25/333ريال بها رعايهت حهداقل عهوارض ههر
پروانه  0/533/333ريال

تبصره يك :امالک ناشي از اجراي مواد  113وبند  14ماده  55قانون شهرداري ،مشمول عوارض اين بند نخواهند بود.
تبصره دو :مبناي محاسبه عوارض صدور مجوز حصار (فنس و )....بر مبناي نوع كاربري بر اساس متهراخ اعالمهي معهادل 53
درصد جدول فوق محاسبه مي گردد.
تبصره سه :نحوه م حاسبه عوارض فوق متر طول در ارتفاع ديوار ،فنس و ..مي باشد كه توسهط كارشهناس حهوزه شهرسهازي
اعالم مي گردد.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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 -12نام عوارض :عوارض نماي ساختمان مغايرباضوابط شهرسازي
پیشنهاد دهنده :شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  22ماده  55قانون شهرداريها
مرجع تصویب کننده :شوراي اسالمي شهر به استناد بند  12ماده  22قانون شوراهاو تبصره  1ماده  53قانون ماليات بر
ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول :كميسيون ماده  22قانون شهرداري

مالكاني كه نماي ساختمان احداث شده آنان مغايرباپروانه صادرشده ويامغايربانماي مجازاعالم شهده مطهابق ضهوابط شهرسهازي
ومعماري باشد.پس ازتصميم گيري موضوع دركميسيون ماده صد،درصورت صدورراي ابقا به ميزان مساحت نماي احداث شده به
ازاي هرمترمربع دركاربري مسكوني به ميزان2pودركاربري تجاري به ميزان4pودرسايركاربري هابه ميزان 5pمحاسبه ووصول مهي
گردد.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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بخش سوم
بهای خدمات

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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 -1عنوان بهای خدمات :بهاي خدمات كارشناسي
پیشنهاد دهنده :شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  22ماده  55قانون شهرداريها
مرجع تصویب کننده :شوراي اسالمي شهر به استناد بند  22ماده  22قانون شوراها و تبصره  1ماده  53قانون ماليات بر
ارزش افزوده .
ضمانت اجرایی وصول :كميسيون ماده  22قانون شهرداري

جدول شماره  )8بهای خدمات موضوع این تعرفه براساس نوع کاربری به شرح ذیل وصول می گردد:
کاربری

به ازای هر متر

حداقل مبلغ

به ازای هر متر مربع

حداقل مبلغ

مربع عرصه (ریال)

کارشناسی عرصه

اعیان (ریال)

کارشناسی اعیان
(ریال)

(ریال)

تجاري

03/333

1/333/333

25/333

1/533/333

اداري

43/333

2/333/333

03/333

2/333/333

مسكوني

23/333

533/333

13/333

1/333/333

سايركاربري ها

13/333

233/333

1/333

1/333/333

تبصره يك :در محاسبه عوارض كارشناسي واحدهاي آپارتماني و مجتمع تجاري ،صرفا بهاي كارشناسي اعياني محاسبه و وصول
مي گردد و مشمول پرداخت بهاي كارشناسي عرصه نمي گردد.
تبصره دو :در محاسبه بهاي كارشناسي عرصه در فرمول فوق ،منظور از متراخ عرصه ،متراخ وضعيت موجود پالک (متراخ اعالمي
در گزارش بازديد) مي باشد.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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-2عنوان بهای خدمات :بهاي خدمات تجهيز كارگاه و اشغال معبر
پیشنهاد دهنده :شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  22ماده  55قانون شهرداريها
مرجع تصویب کننده :شوراي اسالمي شهر به استناد بند  22ماده  22قانون شوراها و تبصره  1ماده  53قانون ماليات بر
ارزش افزوده .
ضمانت اجرایی وصول :كميسيون ماده  22قانون شهرداري

مالكين به منظور احداث ساختمان مجاز به استفاده از يك سوم عرض كوچه يا پياده رو يا خارج از محدوده پالک مربوط بهه
خود طبق ضوابط شهرسازي مي باشند ،از اين رو مبلغي تحت عنوان بهاي خدمات تجهيزكارگاه و اشغال معبر در زمهان صهدور
پروانه ساختماني يا تمديد آن به شرح ذيل محاسبه و وصول خواهد شد:

Z×P×R
منظور از  Rطول ضلع مشرف به گذر اصلي مي باشد.
ضريب  Zدر بهاي خدمات فوق باتوجه به بزرگترين عرض گذر پالک به شرح ذيل مي باشد:
*تا گذر  12متري ،معادل دو برابر ارزش منطقه اي اخذ خواهد شد.
*از گذر  12متري به باال ،معادل سه برابر ارزش منطقه اي اخذ خواهد شد.
*امالكي كه بر خيابان اصلي واقع شده اند ،چهار برابر ارزش منطقه اي اخذ خواهد شد.
تبصره يك :حداكثر زمان استفاده از معابر برابر ضوابط به مدت دوازده ماه از تاريخ شروع عمليات ساختماني و بهدون
ايجاد مزاحمت عبور و مرور مي باشد كه بعد از پيشرفت فيزيكي مالك مكلف به هدايت مصالح به داخل ساختمان مهي
باشد و اين مبلغ به صورت ساليانه از تاريخ شروع عمليات ساختماني وصول مي گهردد ،مگهر اينكهه كارشهناس اعهالم
نمايد كه مصالح به داخل ساختمان هدايت شده است.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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تبصره دو:درصورت عدم رعايت تبصره يك درصورت اعالم اداره شهرسازي ومعماري بهاي خدمات يادشده به
2 Pافزايش واعمال مي گردد.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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 -3عنوان بهای خدمات :بهاي خدمات عدم اخذ پايانكاردرمهلت قانوني
پیشنهاد دهنده :شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  22ماده  55و  22قانون شهرداريها
مرجع تصویب کننده :شوراي اسالمي شهر به استناد بند  12ماده  22قانون شوراهاو تبصره  1ماده  53قانون ماليات
بر ارزش افزوده
ضمانت اجرایی وصول :كميسيون ماده  22قانون شهرداري
درصورت عدم اخذ پايانكار ساختماني توسط مالك يا ذينفع در مهلت معين شده در جدول شماره ( ،)4در زمان مراجعه مودي
جهت اخذ پايانكار به ازاي هر متر مربع بناي ناخالص مشمول پرداخت بهاي خدمات عدم اخذ پايانكاردرمهلت قانوني به شرح
ذيل مي گردد:
امالک با كاربري تجاري/12(*3/2P :تعداد ماه)
امالک با كاربري اداري/12(*3/0P :تعداد ماه)
امالک با كاربري مسكوني و ساير كاربري ها/12(*3/1P :تعداد ماه)
درصورتي كه درخواست پايانكار قبل از اتمام مهلت پروانه در سيستم ثبت گرديده باشد و حوزه شهرسازي اتمام عمليات
ساختماني را در آن زمان ت اييد نمايد (تا مدت شش ماه پس از پايان مهلت مقرر در جدول شماره  ،) 4مشمول پرداخت اين
عوارض نمي گردد.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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 -4عنوان بهای خدمات :بهاي خدمات خسارت ناشي ازحفاري
پیشنهاد دهنده :شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  22ماده  55قانون شهرداريها
مرجع تصویب کننده :شوراي اسالمي شهر به استناد بند  22ماده  22قانون شوراها و تبصره  1ماده  53قانون ماليات بر
ارزش افزوده .
ضمانت اجرایی وصول :كميسيون ماده  22قانون شهرداري

محاسبات حفاري براساس دستورالعمل نحوه هماهنگي و صدور مجوز حفاري است كه به استناد بند  12ماده  45قانون
شهرداري ها به تصويب شوراي اسالمي شهر رسيده است.
فرمول محاسبه عوارض صدور مجوز حفاري:
 ×Aضريب مدت حفاري وترميم ×ضريب نوع حفاري×ضريب منطقه اي×ضريب اهميت معبر × مساحت حفاري
ضريب  : Aبرابر با  143/333ريال مي باشد.
ضريب مدت حفاري و ترميم :اين ضريب با توجه به درخواست مودي براي يك هفته عدد ، 1تا دوهفته عدد ،1/1تا
سه هفته عدد  ،1/2تا يك ماه عدد  ،1/4تا دوماه عدد  1/2و بيش از دو ماه عدد  2مي باشد.
ضريب نوع حفاري :براساس لوله گذاري(ميكرو تونل) عدد  1و ترانشه باز عدد  1/5مي باشد.
ضريب اهميت معبر :ضريب منطقه اي پياده رو عدد  ،1كوچه ومحالت عدد  ،1/0خيابان اصلي با عرض  0متر تا 10
متر با عدد  1/2و براي بزرگراه و باالي عرض  10متر ،عدد  2مي باشد.
ضريب منطقه اي :خيابان هاي اصلي  ،1/5ساير گذر ها 1
جدول شماره  )9فهرست بهای پایه ترمیم نوار حفاری
شرح

ردیف

مبلغ (ریال)

1

هزينه هر متر مربع آسفالت

2/524/233

2

هزينه هر متر مربع موزاييك و سنگفرش

2/002/333

0

هزينه هر متر مربع بتن

2/141/033

4

هزينه  5سانتيمتر تراش آسفالت

523/333

5

هزينه هر سانتيمتر روكش آسفالت

233/333

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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تبصره يك :درصورت افزايش قيمت فهرست بهاي سال  1431سازمان برنامه و بودجه ،هزينه هرمتر مربع آسفالت ،قير و
 ...براساس آخرين قيمت اعالم شده افزايش مي يابد.
تبصره دو :در خصوص حفاري دوم كليه شريان هاي اصلي در آسفالت هاي با عمر زير  4سال ،هزينه روكش كامل
دريافت مي گردد و در خصوص مابقي حفاري ها براساس دستورالعمل اقدام مي گردد.
تبصره سه :توسعه پايه هاي برق فوق توزيع در محدوده شهري به عنوان يك نوار طولي لحاظ شده و برابر با  03درصد
هزينه هاي حفاري محاسبه مي شود.
تبصره چهار :درصورت تاخير در انجام ترميم ترانشه حفاري شبكه ،روزانه  5درصد مبلغ ترميم نوار حفاري بعنوان
جريمه اخذ مي گردد.

تبصره پنج  :مساجد و اماکن مذهبي از پرداخت عوارض حفاري معاف مي باشند.
جدول شماره  )11جریمه عدم انجام تعهدات

عدم استفاده از تابلوهاي راهنمایي و رانندگي ،چراغ چشمک زن تعطیلي کار و پرداخت مبلغ  10/000/000ریاا در ازاي رعایات
و عدم رعایت شرایط خاص تعیین شده در مجوزات حفاري

نكردن هرکدام از موارد به صورت روزانه

عدم نصب تابلوي مشخصات پروژه یا بنر در ابتدا و انتهاي پروژه

در ازاي هر تابلو مبلغ  10/000/000ریا به صورت روزانه

عدم استفاده از داربست و نوار خطر

تعطیلي پروژه و براي هر متر ناوار خطار مبلاغ 1/000/000ریاا و
براي داربست در ازاي هر متر مبلغ  2/000/000ریا

عدم استفاده از ماشین آالت ذکر شده در هر مجوز

تعطیلي کار و پرداخت مبلغ  10/000/000ریا

عدم استفاده از کاتر

تعطیلي و پرداخت مبلغ  2/000/000ریا بابت هر متر خط کاتر

عدم استفاده از صفحه فلزي بر روي ترانشه (پل عبور)

در ازاي عدم استفاده مبلغ  10/000/000ریا در هر روز

عدم رعایت عرض و طو کانا حفاري مندرج در مجوز

هزینه در ازاي هر متر مبلغ  2/000/000ریا

عدم مطابقت مسیر حفاري درخواستي

دو برابر مجوز حفاري

حفاري بدون مجوز

سه برابر هزینه مجوز حفاري

حفاري در محل هاي صدور مجوز از طرف شهرداري ممنوع مي سه برابر هزینه مجوز حفاري و در صورت نیاز بادون باه روکا
دریافت هزینه کامل بعالوه  10درصد بیشتر

باشد.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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 -5عنوان بهای خدمات :بهاي خدمات مترتب براجرائيات(كنترل و رفع سدمعبر،كنترل ساختماني وحق نگهداري)
پیشنهاد دهنده :شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  22ماده  55قانون شهرداريها
مرجع تصویب کننده :شوراي اسالمي شهر به استناد بند  22ماده  22قهانون شهوراها و تبصهره  1مهاده  53قهانون
ماليات بر ارزش افزوده .
ضمانت اجرایی وصول :كميسيون ماده  22قانون شهرداري
جدول شماره  ) 11بهای خدمات کنترل و جمع آوری اقالم ساختمانی
شرح بهای خدمات (کنترل ساختمانی)

ردیف

بهای خدمات(ریال)

اخطار شفاهی و کتبی

1

هزينه جمع آوري داربست و جك سقفي



 533/333ريال بابت هرشاخه

2

هزينه جمع آوري ميكسل ،دستگاه خم كن برقي



 5/333/333ريال به ازاي هر دستگاه

0

هزينه جمع آوري نبشي و ميله گرد



 253/333ريال به ازاي هر شاخه

4

هزينه جمع آوري تيرآهن و هزينه قالب فلزي



 533/333ريال بابت هرشاخه

5

هزينه جمع آوري منبع آب و باالبر



 4/333/333ريال بابت هرعدد

2

هزينه جمع آوري كاشي بر و سن



 2/333/333ريال به ازاي هر دستگاه

2

هزينه جمع آوري موتور جوش ،اره برقي ،ويبره



 5/333/333ريال به ازاي هر دستگاه



 533/333ريال بابت هر عدد
 533/333ريال بابت هر عدد

برقي

0

هزينه جمع آوري شيلن

1

هزينه جمع آوري فرغون ،بشكه آب(منبع) ،نردبان ،قيف باالبر



13

هزينه جمع آوري كپسول گاز و كپسول هوا



 1/533/333ريال بابت هر عدد



 233/333ريال بابت هر عدد

12

هزينه جمع آوري بلوک و فوم سقف



13/333ريال بابت هر عدد

10

هزينه جمع آوري درب و پنجره



 0/333/333ريال به ازاي هر عدد

14

هزينه جمع آوري ساير موارد قيد نشده



 533/333ريال به ازاي هر عدد

15

عدم نصب تابلو مشخصات ساختماني



12

عدم اجراي محصور محدوده كارگاهي



12

عدم احداث تونل يا حصار حفاظتي مشرف به معبر عمومي



11

آب ،طناب و شيلن

تراز

هزينه جمع آوري ديلم ،بيل شمشه ،استانبولي ،چكمه ،سطل ،تهراز،
نبشه ،پتك ،چكش ،كلن  ،مار و شاقول

 1/333/333براي بار اول  0/333/333ريهال بهار
دوم و براي بار سوم به بعد عالوه بهر معرفهي بهه
مراجع قضايي مبلهغ  5/333/333ريهال اخهذ مهي
گردد.
 5/333/333ريال بار اول و  2/333/333ريال بهار
دوم و بار سوم به بعد عالوه بر معرفي بهه مراجهع
قضايي مبلغ  53/333/333ريال اخذ مي گردد.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

 23/333/333ريال

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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جدول شماره  )12حق نگهداری اقالم توقیفی
ردیف

بهای خدمات به ریال

شرح

1

حق نگهداري داربست

 03/333ريال بابت هرشاخه بابت هر روز

2

حق نگهداري باالبر

 033/333ريال بابت هر روز

0

حق نگهداري ميكسل

033/333ريال بابت هر روز

4

حق نگهداري نبشي وميله گرد

 03/333بابت هرشاخه بابت هر روز

5

حق نگهداري تيرآهن

 233/333بابت هر شاخه بابت هر روز

2

حق نگهداري درب و پنجره ،منبع آب

233/333ريال روزانه براي درب و پنجره تك

2

حق نگهداري كاشي بر و سنگبرقي

 133/333ريال بابت هر روز

0

حق نگهداري موتور جوش ،اره برقي و ويبره

 233/333ريال بابت هر روز

1

حق نگهداري شيلن

13

حق نگهداري فرغون ،بشكه آب ( منبع)

 53/333ريال بابت هر روز

11

حق نگهداري كپسول گاز و كپسول هوا

 153/333ريال بابت هر روز

12

آب،طناب و شيلن

 13/333ريال بابت هر  5متر طول بصورت روزانه

تر از

حق نگهداري ديلم ،بيل ،شمشه ،استانبولي ،چكمه ،سطل ،تهراز ،نبشهه،
پتك ،چكش ،مار و شاقول

 53/333ريال بابت هر روز

20

حق نگهداري ترازوي ديجتال

 23/333براي هر روز

22

حق نگهداري سيني بزرگ(دست فروشان و)...

 03/333براي هر روز

25

حق نگهداري دستگاه پوز

 53/333براي هر روز

تبصره :هزينه جمع آوري و حق نگهداري ساير وسايل ساختماني كه درجدول فوق عنوان نشده ،همتراز جدول فوق
محاسبه و وصول ميگردد و درخصوص هزينه نگهداري ساير موارد (غير ساختماني) روزانه  233/333ريال و هزينه
جمع آوري موارد قيد نشده روزانه  033/333ريال وصول مي گردد.
توجه  :هزینه حمل وسایل توسط جرثقیل برعهده مالك یا ذینفع می باشد.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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جدول شماره  )13بهای خدمات کنترل و رفع سد معبر
بهای خدمات ( ریال )

ردیف

شــــرح بهای خدمات کنترل و رفع سد معبر

اخطار
شفاهی و

وانت پیکان و...

خاور و ایسوزو

نیسان

کتبی

1

هزينه توقف خودرو و فروش كاال در محلهاي فاقد مجوز



1/533/333ريال

 2/333/333ريال

2

هزينه توقف خودرو و فروش كاال در محلهاي تعيين شده

ماهيانه

2/333/333ريال

13/333/333ريال 10/333/333ريال

0

هزينه مصوب از دستفروشان در مكان فاقد مجوز

4

5

هزينه روزانه مصوب از دستفروشان در مكان تعيين شده

هزينه مصوب از مغازه داران كه مبادرت به گذاشتن وسايل در
معابر مي نمايند.



ماهيانه

 0/333/333ريال

تا متراخ  0متر مربع

 1/333/333ريال

از متراخ  0مترمربع تا  2مترمربع

 2/333/333ريال

از متراخ  2مترمربع تا  13مترمربع

 0/333/333ريال

فست فود و مشابه آن

 2/333/333ريال

البسه فروش و مشابه آن

 5/333/333ريال

ساير

 5/333/333ريال



 2/333/333ريال به ازاي هر روز



 1/533/333ريال بابت هر ماه

2

بهاي خدمات از كفاشان

2

هزينه جمع آوري دستگاه پوز

 2/333/333براي هر بار

0

هزينه جمع آوري سيني بزرگ(دست فروشان و)...

 1/333/333براي هر بار

1

هزينه جمع آوري ترازوي ديجيتال

 1/333/333براي هر بار

13

جريمه جمع آوري خودرو فرسوده به ازاي هر خودرو

 5/333/333ريال

11

هزينه جمع آوري تابلوهاي تبليغاتي

 1/333/333ريال

12

ساير هزينه هاي جمع آوري پيش بيني نشده

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

 2/333/333ريال براي هر بار

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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 -6عنوان بهای خدمات :بهاي خدمات بر اتباع خارجي
پیشنهاد دهنده :شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  22ماده  55قانون شهرداريها
مرجع تصویب کننده :شوراي اسالمي شهر به استناد بند  22ماده  22قهانون شهوراها و تبصهره  1مهاده  53قهانون
ماليات بر ارزش افزوده .
ضمانت اجرایی وصول :كميسيون ماده  22قانون شهرداري

عوارض فوق براساس آخرين نرخ اعالم شده برابر جدول ذيل وصول مي گردد ،باتوجه به اينكه نرخ بهاي خدمات اتباع خارجه
معموال در سه ماهه اول هر سال توسط اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي تعيين و به شهرداري ها ارسال مي گردد ،در
صورت اعالم مبلغ جديد در سال  1431مبلغ اعالم شده مالک عمل خواهد بود .از مبلغ وصول شده بعد از تفاهم نامه في مابين
شهرداري و اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي استانداري بوشهر ،درحد 53درصد از مبلغ وصول شده به عنوان سهم اداره
كل جهت ساماندهي اتباع ،مديريت اردوگاه مراقبتي ،دستگيري و طرد اتباع غير مجاز و متخلف و ...به حساب اعالم شده توسط
اداره كل ياد شده واريز مي گردد.
جدول شماره  )14بهای خدمات اتباع خارجه
ردیف

شرح

مبلغ به ریال

1

خانوار يك نفره

2/333/333

2

خانوار دو نفره

2/533/333

0

خانوار سه نفره

0/333/333

4

خانوار چهار نفره

0/533/333

5

خانوار پنج نفره

4/333/333

2

خانوار شش نفره به باال

4/333/333

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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 -7عنوان بهای خدمات :بهاي خدمات آرامستان
پیشنهاد دهنده :شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  22ماده  55قانون شهرداريها
مرجع تصویب کننده :شوراي اسالمي شهر به استناد بند  22ماده  22قانون شوراها و تبصره  1ماده  53قانون ماليات بهر
ارزش افزوده .
ضمانت اجرایی وصول :كميسيون ماده  22قانون شهرداري

بهای خدمات جهت آمبوالنس

 -5هزينه انتقال ميت از بيمارستانهاي سطح شهر بوشهر به جهت تعيين علت فوت به سردخانه پزشكي قانوني بوشهر به ازاء ههر
سرويس 1/333/333ريال مي باشد.
 -2هزينه حمل ميت جهت تشييع از آرامستان وادي الرحمه شهرداري به آرامستان هاي محالت جنوبي به ازاء هرسهرويس مبلهغ
0/233/333ريال مي باشد.
 -1هزينه انتقال ميت از منازل سطح شهر منطقه ()1و منطقه( )2هليله ،بندرگاه و كمپ مرواريد به سردخانه هاي پزشكي قانوني و
آرامستان وادي الرحمه به همراه يك عدد كاور ونيروي خدماتي مبلغ 0/333/333ريال مي باشد.
 -4هزينه انتقال ميت از سردخانه هاي بيمارستانها به آرامستان وادي الرحمه مبلغ 1/533/333ريال مي باشد.
 -1به ازاء هر سرويس خارج از استان بابت هر كيلومترمبلغ  00/333ريال محاسبه ميشود.
 -6به ازاء هر سرويس جابجايي آمبوالنس هاي بخش خصوصي  ۱23مبلغ دريافتي به آرامستان شهرداري بوشهر تعلق مي گيرد.

بهای تغسیل و تکفین اموات:

 -1هزينه تغسيل و تكفين افراد زير يك سال مبلغ  1/333/333ريال مي باشد .
 -2هزينه تغسيل و تكفين افراد يك ساله تا پنج ساله مبلغ 2/333/333ريال مي باشد.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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 -0هزينه تغسيل و تكفين افراد باالي پنج سال مبلغ 0/333/333ريال مي باشد.
 -4در صورت نياز و استفاده از پالستيك براي هر ميت ()103cm *2mمبلغ 433/333ريال به هزينه ههاي دريهافتي اضهافه
مي گردد.

بهای خدمات دریافتی آرامستان بهشت صادق (در صورت فعال بودن )

هزينه حفاري مزار بلوک چيني و گچ كاري ،سن

لحد،خاک نهرم،مالت ديهواره قبهر (مخلهوط گهچ وخهاک) جمعهاً بهه مبلهغ

 25/333/333ريال دريافت مي گردد.
 -1هزينه نصب سن

مزار شامل بنا و كارگر  ،سيمان  ،ماسه  ،بلوک ،خاكبرداري مجدد به ارتفاع  23سانتي متهر جمعهاً بهه

مبلغ  13/333/333ريال مي باشد.
 -2هزينه مربوط به تشكيل پرونده(كپي مدارک،اسكن مدارک،پوشه و گيره) مبلغ 233/333ريهال بهه هزينهه ههاي دريهافتي
اضافه مي گردد

بهای خدمات دریافتی آرامستان وادی الرحمه

هزينه دفن در قبور يك طبقه مبلغ  23/333/333ريال دريافت مي گردد.
 -1هزينه دفن در قبور به ازاي هر قبر  12/533/333ريال و درصورت خريداري هر دو طبقه مبلغ 05/333/333
ريال دريافت مي گردد.
 -2هزينه مربوط به تشكيل پرونده(كپي مدارک،اسكن مدارک،پوشه و گيره) مبلغ 233/333ريال به هزينه هاي دريافتي
اضافه مي گردد.
 -0هزينه نگهداري ميت در سردخانه آرامستان وادي الرحمه به مدت هر  24ساعت مبلغ  1/333/333ريال مي باشد.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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 -4هزينه تابوت درب دار چوبي از جنس تخته نوپان با ابعاد( ) cm23*m2براي ميت هاي كه بايد پملپ و به فرودگاه
انتقال داده شوند مبلغ 2/333/333ريال دريافت ميگردد.
 -5هزينه پلمپ تابوت درب دار كه شامل (پارچه ،پالستيك ،مايع ضدعفوني،چسب،ماخيك،ميخ) مبلغ 0/333/333ريال
دريافت مي گردد.
 -2هزينه اعمال مذهبي شامل نماز و تلقين مبلغ1/533/333ريال دريافت مي گردد.
 -2به ازاء هر  133كيلوگرم جفت و اعضاء موجود در سرد خانه ي بيمارستان مبلغ  53/333/333ريال دريافت مي گردد.
 -0هزينه لباس ايزوله وديگرتجهيزات پوششي براي اموات كرونايي با توجه به ضرورت ونياز به ازاء هر لباس استفاده شده
مبلغ  1/333/333ريال به جمع بهاي خدمات آرامستان اضافه مي گردد.

خدمات رایگان آرامستان شهرداری بندر بوشهر

 -1دفن افراد بالصاحب و مجهول الهويه با دستور مقام محترم قضايي كامالً رايگان انجام مي گيرد.
 -2انتقال اعدامي هاي زندان به سردخانه پزشكي قانوني بصورت رايگان انجام مي گيرد.
مجهول الهويه :جسدي است كه هويت آن نامشخص است و خاكسپاري آن بر اساس دستور مقام محترم قضهايي انجهام مهي
گيرد.
بالصاحب :جسدي است كه هويت آن مشخص است ولي اطالعاتي از صاحب ميت يا قيم يا ولهي او،در دسهترس نيسهت و
خاكسپاري بر اساس دستور مقام محترم قضايي انجام مي شود.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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موارد مربوط به آرامستان وادی الرحمه

 -1ابعاد سن

مزار در آرامستان وادي الرحمه cm23 *cm123مي باشد خارج از اين ابعاد به هيچ عنوان نصب نخواهد شد.

 -2نصب سن

با ارتفاع بيشتر از  cm0ممنوع ميباشد.

 -0نوشتن آيه هاي قراني بر روي سن
 -4نصب كتيبه و باكس براي سن

متوي ممنوع ميباشد.

مزار ممنوع مي باشد.

 -5نصب سايه بان ممنوع مي باشد.
 -2نصب صندلي ممنوع مي باشد.
 -2نصب بنر ممنوع مي باشد.

شرایط پیش فروش قبور

 -1واگذاري قبور يك طبقه به مبلغ 153/333/333ريال مي باشد.
 -2واگذاري قبور دوطبقه به ازاء هرحفره مبلغ  253/333/333ريال مي باشد.
 -0واگذاري يك قبر از قبور دو طبقه كه قبال يك طبقه از آن دفن شده باشد 133/333/333 ،ريال مي باشد.
 -4قبور خانوادگي به تعداد  5حفره  2طبقه جمعاً  13حفره به عرض 4m/23cmو طول  0m/ 23cmموزاييك شهده و در
سه ضلع ديواركشي به ارتفاع 53سانتي متر جمعاً به مبلغ 1/533/333/333ريال واگذار مي گردد.

اعمال اين بند پس از ارائه دستورالعمل مديريت آرامستان و پيش بيني موارد مورد نياز كه مي بايست تا تاريخ  1433/12/1به
شورا ارسال گردد قابل اجرا مي باشد.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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لیست شماره حسابهای درآمدی:

ردیف

بانك مربوطه

شماره حساب

عنوان حساب

2

بانک شهر

2220122626

خزانه شهرداری بندربوشهر

1

بانک شهر

2220122222

حذف پارکینگ شهرداری بندر بوشهر

0

بانک شهر

2220122222

اتباع بیگانه شهرداری بندر بوشهر

2

بانک شهر

2220122631

حفاری شهرداری بندر بوشهر

5

بانک شهر

222226322522

عوارض خودرو شهرداری بندر بوشهر

6

بانک شهر

222226211535

آرامستان شهرداری بندر بوشهر

2

بانک شهر

222226211523

عوارض عمومی شهرداری بندر بوشهر

2

پست بانک

2222220202221

حساب واسط درآمدی

3

بانک مهر ایران

122221203220322

تسهیالت مودیان

22

بانک ملی

2222555222222

ارزش افزوده شهرداری بندر بوشهر

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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بخش چهارم
عوارض کسب و پیشه

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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 -1نام عوارض :عوارض بر بانكها ،موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه(عوارض كسب و پيشه
بانك ها)
پیشنهاد دهنده :شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  22ماده  55قانون شهرداريها
مرجع تصویب کننده :شوراي اسالمي شهر به استناد بند  12ماده  22قانون شوراها ،تبصره  1ماده  53قانون ماليات بهر
ارزش افزوده و قانون تنظيم ارتباطات راديويي.
ضمانت اجرایی وصول :كميسيون ماده  22قانون شهرداري

فرمول محاسبه عوارض كسب و پيشه بانكها ،موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه به صورت ساليانه:

) (R= 12hb(1+( ( (s-23)/ 10
: Rقیمت عوارض براي هرسا
الف) حداقل عوارض پايه شعب بانكها ،موسسات مالي و اعتباري و صندوقهاي قرض الحسنه به مبلغ  233/333ريال تعيهين مهي
گردد.
تبصره :حداقل مساحت براي شعب  23متر مربع در نظر گرفته مي شود.
ب) فرمول محاسبه عوارض به شرح ذيل مي باشد .
مساحت ناخالص بانك كه خدمات رساني به موديان صورت مي پذيرد s:

ضريب فعاليت B:

عوارض پايهh:

تبصره  : 1درصورت عدم اعالم متراخ زيربنا توسط بانك عامل ،موسسه و ،...مبناي محاسبه براساس آخهرين اطالعهات موجهود در
سيستم شهرسازي شهرداري مي باشد .مادامي كه هيچگونه اطالعاتي در سيستم ياد شده نباشد و بانك ،موسسهه و ...نيهز از اعهالم
زيربنا مورد فعاليت امتناع ورزد ،مالک محا سبه اعالم مامورتشخيص وصول عوارض و مرجع رسيدگي به حل اختالف كميسهيون
ماده  22قانون شهرداريها مي باشد.
تبصره  :2كليه بانك ها مشمول اين موضوع موظف هستندنسبت به پرداخت عوارض فهوق در شهش مهاه اول سهال 1431اقهدام
فرمايند.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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جدول شماره  )16ضریب فعالیت

ردیف

موقعیت و عنوان فعالیت

1
3

0

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

شعب بانكها

12

باجه و سایر مراکز

7

سرپرستي موسسات مالي و اعتباري
شعب موسسات مالي و اعتباري

صندوق

6

موسسه

4

سرپرستي بانكها

10

بانک

2

ضریب B

کلیه شعب

10
8
8

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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 -2نام عوارض :عوارض ساالنه خدمات از كليه اماكن مورد استفاده فعاالن اقتصادي (عوارض كسب و پيشه)
پیشنهاد دهنده :شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  22ماده  55قانون شهرداريها
مرجع تصویب کننده :شوراي اسالمي شهر به استناد بند  12ماده  22قانون شوراها ،تبصره  1ماده  53قانون ماليات بهر
ارزش افزوده.
ضمانت اجرایی وصول :كميسيون ماده  22قانون شهرداري

جدول شماره  ) 17نرخ عوارض سالیانه اماکن مورد استفاده فعاالن اقتصادی
ردیف

نرخ عوارض (به ریال)

شرح

1

نمايندگي بيمه (كليه نمايندگي در سطح شهر بوشهر)

12/333/333

2

دفاتر مركزي بيمه هاي خصوصي ( پارسيان ،اقتصاد نوين)...،

03/333/333

0

عوارض بر جايگاه سوخت تا  2نازل(به ازاي هر نازل مازادمبلغ  533/333ريال اضافه مي شود).

53/333/333

4

دفاتر طراحي و ...نقشه كشيهاي ساختماني

23/333/333

5

عوارض بر تعميرات و واكس كفش در سطح شهر ماهيانه

2

دفاتر اسناد رسمي

03/333/333

2

دفاتر پليس بعالوه  13و دفاتر پيشخوان

25/333/333

0

دفاتر آموزشگاه راهنمايي و رانندگي

25/333/333

1

دفاتر عقد و ازدواج

13/333/333

13

دفاتر فروش بليط هواپيمايي و قطار

4/333/333

11

دفتر و نمايندگي شركتهاي توليد و صادراتي و وارداتي

25/333/333

12

نمايندگي بازرگاني و كارخانجات و ساير دفاتر خدماتي  ،تجاري و...

25/333/333

10

دفتر مخابراتي

13/333/333

14

آخانس و تورهاي مسافرتي داخلي و خارجي و دفاتر ويزا

15/333/333

15

آموزشگاههاي كامپيوتر

25/333/333

12

آموزشگاههاي زبان خارجه و موسيقي و...

23/333/333

12

دفاتر وكالء

23/333/333

10

باشگاه بدنسازي و...

13/333/333

11

033/333

پيمانكاران اجراي پروخههاي عمراني ،ابنيه  ،مطالعاتي ،ساخت و ساز،جمع آوري زبالهه  ،فضهاي سهبز و ههر
قراردادي كه مشمول بيمه باشد.

1درصد از كل قرارداد

23

تاالرهاي پذيرايي،هتلها

53/333/333

21

هتل آپارتمان ها

25/333/333

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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22

شركتهاي نمايندگي انواع خودروههاي خارجي و ايراني

43/333/333

20

بنگاه و دفاتر باربري

15/333/333

24

مدارس غير انتفاعي و غير دولتي

13/333/333

25

دانشگاههاي و موسسات آموزش غير دولتي

03/333/333

22

استخرهاي شنا عمومي

23/333/333

22

شركتها و موسسات تبليغاتي

15/333/333

در توضيح رديف  :11كليه سازمان ها و ادارات ،موسسات ،شركت هاي دولتي ،بانكها ،شركت هاي بيمه ،نهادهاي انقالب اسالمي
و كليه موسسات حقوقي مي بايست در مزايده كليه اموال و مستغالت خود يك درصد از بهاي مزايده خودرا بعنهوان عهوارض از
برنده مزايده اخذ و به حساب شهرداري بوشهرواريز نمايند.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

57

 -3نام عوارض :عوارض كسب و پيشه اصناف
پیشنهاد دهنده :شهرداري بندر بوشهر به استناد بند  22ماده  55قانون شهرداريها
مرجع تصویب کننده :شوراي اسالمي شهر به استناد بند  12ماده  22قانون شوراها ،تبصره  1ماده  53قانون ماليات بهر
ارزش افزوده.
ضمانت اجرایی وصول :كميسيون ماده  22قانون شهرداري

جدول شماره  )18نرخ عوارض سالیانه کسب و پیشه اصناف
مبلغ

نام رسته
خرده فروشي پروفیل آهني

معاف

عمده فروشي انواع آجر

معاف

عمده فروشي آهن آالت

معاف

عمده فروشي رنگ بصورت حق العمل

معاف

عمده فروشي سیمان

معاف

خرده فروشي تجهیزات اتش نشاني ساختماني

151515111

خرده فروشي یونولیت

151515111

خرده فروشي سنگ ساختماني آماده نصب

155115111

خرده فروشي آلومینیوم

155115111

دفتر فروش محصوالت شن شویي ( شن و ماسه )

155115111

خرده فروشي درب هاي ضد سرقت

150115111
معاف

خرده فروشي آهن آالت بجزفوالد
خرده فروشي تخت  5کمد  5میز و قفسه

151515111

خرده فروشي یونولیت

152115111

خرده فروشي رنگ (ساختماني)

153515111

خرده فروشي ابزارآالت ساختماني

155115111

خرده فروشي اتصاالت فلزي -غیر فلزي و چدني و پلیكا

155115111

خرده فروشي یراق آالت

155115111

کرایه دادن ماشین آالت و تجهیزات ساختماني وعمراني بدون راننده

155115111

خرده فروشي کاالهاي بهداشتي ساختمان

150515111

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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خرده فروشي مصالح ساختماني

251115111

خرده فروشي سیمان

252515111

خرده فروشي کاشي و سرامیك

252515111

دفتر آهن قراضه فروشي

252515111

باغ تاالر

معاف

تاالر برگزاري جشن و مراسم

معاف

خدمات آژانس سیاحتي و زیارتي طبقه بندي نشده در جاي دیگر

معاف

رستوران و چلوکبابي و سالن غذاخوري

معاف

سفره خانه سنتي

معاف

عمده فروشي گوشت قرمز

معاف

عمده فروشي تخم مرغ

معاف

عمده فروشي مرغ و ماکیان

معاف

هتل

معاف

هتل آپارتمان

معاف

خرده فروشي از طریق دکه ها

4515111

سمبوسه پزي

0115111

خرده فروشي ماهي هاي تزییني و ملزومات آکواریوم

0515111

خرده فروشي لوازم تزییني بجز ساختمان

0515111

جگرکي (جگر 5دل و قلوه)

0115111

چایخانه و قهوه خانه سنتي

0115111

دیزي پزي (عرضه قلیان ممنوع)

0115111

ساندویچ فروشي

0115111

سلف سرویس

0115111

طباخي (کله 5پاچه 5سیراب و شیردان پزي)

0115111

فروش خوراك دام و طیور

0115111

فروش کله پاچه  5دل 5قلوه  5مغز 5جگر  5سیراب و شیردان بصورت خام

0115111

آش و حلیم پزي

151515111

پانسیون

151515111

جوجه سرا

151515111

خرده فروشي پرنده هاي زینتي (قناري و غیره)

151515111

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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خرده فروشي ملزومات حیوانات خانگي

151515111

خرده فروشي گاز مایع بصورت کپسول و پیك نیك

151515111

کبابي

151515111

مرغ بریان

151515111

خرده فروشي آب معدني و نوشیدنیهاي گازدار

151255111

خرده فروشي ملزومات حیوانات خانگي

152115111

تولید و عرضه فالفل

152115111

تهیه غذا ترك

152115111

خرده فروشي انواع گوشت قرمز

152115111

خرده فروشي انواع مرغ و ماهي5تخم مرغ

152115111

خرده فروشي گازهاي ایمني

152115111

خرده فروشي ماهي

152115111

خرده فروشي مرغ وماکیان

152115111

خوابگاه هاي دانشجوئي

152115111

فروش انواع پیتزا

152115111

مرغ سوخاري

152115111

انبارداري و نگهداري کاالهاي عمومي

153515111

خرده فروشي گازهاي صنعتي واکسیژن

153515111

گرمابه داران

153515111

خدمات برگزاري مراسم کودك

155115111

خدمات سردخانه اي

155115111

فعالیتهاي خدماتي مجالس جشن

155115111

خدمات تهیه غذا 5غذارساني و پذیرایي از میهمانان در منازل و ادارات و مجالس

150515111

فروش ساندویچ و پیتزا و مرغ سوخاري و ( ...فست فود)

150115111

مسافرخانه و مهمانپذیر

252515111

مهمانخانه ومهمانسرا

350515111

آرایشگري و اپیالسیون

0545545

آرایشگري زنانه درجه 2

0545545

ماساژ آرام بخش زنانه

151015010

آرایشگري زنانه درجه یك

152205203

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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آرایشگري زنانه و ترمیم واصالح ابرو(تاتو) با روش میكروپیگمانتاسیون

153035030

تاتو (آرایش دائم)

153035030

اپیالسیون

150305304

آرایشگري زنانه ممتاز

150305304

ماساژ زنانه

150305304

پیرایشگري مردانه

0545545

تولید فرش و قالي دستباف

3115111

خرده فروشي فرش دستباف

3115111

رنگرزي وشستشوي نخ خامه5کرك وپشم وابریشم

3115111

طراحي ونقشه کشي قالي

3115111

مرمت5روفه گري ودفه زني تابلو فرش

3115111

خرده فروشي مصنوعات گلي و دستي و سفالي

0115111

دوزندگي لباس نظامي

0515111

رنگرزي لباس

0515111

قاب سازي چوبي

0515111

خرده فروشي چرم

0115111

خرده فروشي پوشاك نظامي

0115111

لحاف و تشك و بالش و پشتي دوزي

0115111

قالي شویي (قالي  -قالیچه  -موکت)

153515111

خرده فروشي فرش ماشیني

252515111

خرده فروشي لوازم جانبي کفش

0115111

خرده فروشي انواع کفش ورزشي

151515111

خرده فروشي کفش به استثناي کفش ورزشي

151515111

خرده فروشي دمپایي

0515111

خرده فروشي اسباب بازي و وسایل سرگرمي و بازي

0115111

خرده فروشي بدلیجات تزییني

151515111

خرده فروشي کیف

151515111

خرده فروشي لوازم و آالت موسیقي

151515111

پارچه فروشي( خرده)

152115111

کرایه لوازم عقد و عروسي

152205203

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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عمده فروشي ضایعات فلزات

معاف

نمایندگي فروش خودروهاي سبك و سنگین داخلي و خارجي

معاف

تعمیر کامپیوتر اتومبیل

معاف

فروش لوازم یدکي خودرو و ماشین آالت (عمده فروشي )

معاف

تعمیر دوچرخه و سه چرخه

0115111

تعویض آمپر

0115111

موتور شویي و قطعه شویي اتومبیل

0115111

تعمیر و نگهداري موتور سیكلت و موتور گازي

0515111

تولید پیچ  .مهره.میخ و رول پالك فلزي

0515111

خرده فروشي دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدکي آن

0515111

تعمیر و تنظیم پمپ و انژکتور و سوپر شارژ انواع خودرو

0115111

تعمیر سپر اتومبیل

0115111

تعمیر و تعویض ترمز و کالچ

0115111

تعویض و تعمیر اگزوز

0115111

تعویض و تعمیر رادیاتور اتومبیل

0115111

تعویض و تعمیر کاربراتور

0115111

تنظیم موتور

0115111

جوشكاري فلزات

0115111

سند پالست فلزات

0115111

آپاراتي

151515111

باطري سازي

151515111

تراشكاري و فلزکاري درجه 3

151515111

تعمیر و پرس انواع لوله و شیلنگ

151515111

تعویض روغني

151515111

نصب و تعویض بخاري و کولر اتومبیل

151515111

خرده فروشي روغن موتور

151515111

فروش موتور سیكلت و موتور گازي و موتور سیكلت برقي و لوازم یدکي آن

151515111

الستیك فروشي

151515111

بررسي و مشاوره خدمات رنگ خودرو

152115111

تبدیل موتورهاي اتومبیل به گاز سوز

152115111

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
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تراشكاري و فلزکاري درجه 2

152115111

تراشكاري موتور اتومبیل

152115111

تعمیر وتعویض جلوبندي خودرو

152115111

تولید قطعات غیرفلزي اتومبیل

152115111

تولید و تعمیر انواع پمپ 5موتور پمپ 5سوپاپ 5شیر و لوازم یدکي آن

152115111

تولید و تعمیر جك هاي هیدرولیكي

152115111

تولید و تعمیر سرسیلندر موتور و پیستون به جزء وسایل نقلیه (درجه ) 2

152115111

واکس و پولیش اتومبیل

152115111

معاینه فني خودرو

152115111

تزیینات اتومبیل

152115111

فروش لوازم یدکي ماشینهاي سبك

152115111

تولید وتعمیر انواع موتورهاي دیزلي بجز وسایل نقلیه

153515111

ریخته گري انواع قطعات آهني و چدني

153515111

شستشوي اتومبیل

153515111

معاینه فني خودرو

153515111

واکس و پولیش اتومبیل

153515111

آهن گري و آهن کشي انواع خودرو

155115111

پنچرگیري و تعویض روغني

155115111

تراشكاري و فلزکاري درجه 1

155115111

مكانیكي اتومبیل

155115111

نقاشي انواع خودرو

155115111

فروش لوازم یدکي موتورهاي دریایي و ماشینهاي راه سازي و کشاورزي

155115111

تعمیرانواع موتورهاي لنج و قایق

150115111

تولید فیلتر روغن و هوا

150115111

صافكاري و گلگیرسازي

150115111

مكانیكي خودرو هاي سنگین و نیمه سنگین

150115111

مجتمع مكانیكي درجه 3

350515111

مجتمع مكانیكي درجه 2

455115111

مجتمع مكانیكي درجه 1

552515111

خرده فروشي کامپیوتر و لوازم جانبي

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

معاف

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
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فروش ماشین هاي اداري و رایانه

معاف

تعمیر دستگاههاي بازي هاي رایانه اي

معاف

بازي هاي رایانه اي

معاف

تعمیردستگاههاي بازیهاي رایانه اي

معاف

تولید ماشین آالت اداري و رایانه

معاف

خدمات مشاوره اي سیستم ها و نرم افزارهاي کامپیوتري

معاف

خدمات نصب و راه اندازي نرم افزار و سایر فعالیتهاي مرتبط به آن

معاف

خرده فروشي کامپیوترولوازم جانبي

معاف

فروش ماشینهاي اداري ورایانه

معاف

کافي نت

معاف

عمده فروشي دخانیات

معاف

عمده فروشي مواد و محصوالت غذایي بصورت نمایندگي و پخش آن()1

معاف

عمده فروشي مواد و محصوالت غذایي بصورت نمایندگي و پخش آن()2

معاف

بسته بندي سایرموادغذایي طبقه بندي نشده درجاي دیگر

0115111

خرده فروشي قلیان ومتعلقات

0115111

خرده فروشي کود و سم و داروهاي شیمیایي براي محصوالت کشاورزي

0115111

خرده فروشي آردوغالت ومحصوالت نشاسته اي

151515111

خرده فروشي فرآورده هاي گوشتي

151515111

خواربار فروشي درجه 2

151515111

خرده فروشي فرآورده هاي لبني

152115111

سوپر موادغذایي درجه 2

152115111

خواربار فروشي درجه 1

153515111

سوپر موادغذایي درجه 1

153515111

تعمیر کیف و کفش و پوتین

4515111

سري دوزي لباس مردانه

0515111

تودوزي انواع خودرو

0115111

تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشي

0115111

خشك شویي ولباس شویي

0115111

دوخت و تعمیر انواع چادر و خیمه 5دور دوزي پتو و تولید کمربند خودرو

0115111

سري دوزي لباس زنانه

0115111

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
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0115111

طراحي و دوخت و گلدوزي
تولید کفش (ماشیني)

152115111

تولید ماسك

152115111

جوراب بافي

152115111

تولید ظروف و وسایل یكبار مصرف

152115111

بازیافت ضایعات کاغذي

152115111

دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده

152115111

کت و شلوار دوزي

152115111

خدمات چاپ

-

خدمات مربوط به تهیه وتوزیع آگهي هاي تبلیغاتي

-

عمده فروشي عینك 5شیشه و قاب عینك

-

تولید کننده پالستیك  5نایلون و مالمین

0115111

خدمات طراحي مربوط به انواع آگهي هاي تبلیغاتي

0115111

مهر و پالك سازي

0115111

تولید تابلو پالستیكي

152115111

چاپ تریكو (چاپ سیلك اسكرین)

152115111

خدمات مونتاژصداوتصویرفیلم

152115111

خرده فروشي دستگاه  -تجهیزات ولوازم عكاسي و فیلمبرداري

152115111

خرده فروشي عینك

152115111

عكاسي و ساخت تیزرهاي تبلیغاتي

152115111

خدمات عكاسي و فیلمبرداري

153035030

تابلوهاي تبلیغات و چاپ دیجیتال

155115111

عمده فروشي پوشاك زنانه

معاف

عمده فروشي پوشاك مردانه

معاف

عمده فروشي لباس نوزاد و بچه گانه

معاف

عمده فروشي لوازم و تجهیزات پزشكي  5جراحي  5بیمارستاني و کفشهاي طبي

معاف

عمده فروشي لوازم ورزشي

معاف

عمده فروشي مواد آرایشي و بهداشتي

معاف

خرازي

0115111

خرده فروشي پوشاك زنانه

0115111

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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خرده فروشي پوشاك مردانه

0115111

خرده فروشي لوازم ورزشي

0115111

خرده فروشي مواد و لوازم بهداشتي

0115111

لوازم ماهیگیري و صید آبزیان و خدمات وابسته

0115111

خرده فروشي پوشاك نوزاد و بچه گانه

151515111

فروش عطریات

152115111

خرده فروشي کاال و تجهیزات پزشكي وبیمارستاني  -آزمایشگاهي و ارتوپدي

150115111
معاف

عمده فروشي نوشت افزار
خرده فروشي نشریات ادواري

0115111

صحافي

0115111

بازي هاي تفریحي غیر رایانه اي

0015010

خدمات عرضه محصوالت فرهنگي

0515111

خدمات فتوکپي 5زیراکس و اوزالید

0515111

خرده فروشي کتاب

0515111

خرده فروشي لوازم التحریر

0515111

خرده فروشي لوازم کمك آموزشي

0515111

خرده فروشي قاب عكس

151515111

خرده فروشي ماشین ولوازم اداري

151515111

حروف چیني و خدمات نشر

151255111

خدمات جانبي تلفن همراه

152115111

عمده فروشي انواع تلفن همراه(تبلت 5فبلت5موبایل 5سلفون)

معاف

عمده فروشي لوازم الكتریكي ساختمان

معاف

عمده فروشي لوازم الكتریكي 5روشنایي 5صنعتي 5فشار قوي

معاف

تعمیر اجاق گاز و بخاري

0115111

خدمات تصفیه آب

0515111

تعمیر انواع چرخ بافندگي 5خیاطي و گلدوزي

0115111

تعمیر لوازم ارتباطي و مخابراتي

151515111

تعمیر لوازم کوچك برقي منزل بجز لوازم صوتي و تصویري

151515111

تعمیر ماشین لباسشویي وظرفشویي

151515111

تعمیر و نگهداري ماشین آالت اداري

151515111

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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تولید لوستر و چراغهاي تزییني

151515111

جوشكاري پالستیك

151515111

خرده فروشي لوازم الكتریكي و برقي

151515111

خرده فروشي لوازم یدکي الكتریكي و الكترونیكي

151515111

تعمیر دستگاههاي پزشكي و دندانپزشكي

152115111

تعمیر تلفن ثابت و همراه

152115111

تعمیرلوازم صوتي و تصویري

152115111

تولید و تعمیر الكتروموتور

152115111

تولید و تعمیر دستگاه الكترونیك منبع تغذیه

152115111

خدمات الكترونیك و مخابرات دریایي و خشكي

152115111

خدمات تاسیسات برقي ساختمان

152115111

خرده فروشي تلفن همراه و تجهیزات جانبي آن

152115111

خرده فروشي لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

152115111

نصب و تعمیر سیستم هاي حرارتي و برودتي و تهویه مطبوع بجز سردخانه

152115111

نصب و راه اندازي سیستم هاي حفاظتي

152115111

تعمیر یخچال .فریزر  .یخچال فریزر

153515111

تولید وتعمیر انواع نورافكن 5پروژکتور و چراغ قوه

153515111

خرده فروشي لوستر 5آباژور 5آیینه و شمعدان

153515111

فروش لوازم وقطعات آسانسوروپله برقي

155115111

تولید لوازم برقي

155115111

تولید و تعمیر تابلوهاي برق فشار قوي و ضعیف صنعتي

155115111

مونتاژ5نصب وتعمیرآسانسوروباالبربرقي

150515111

عمده فروشي میزوصندلي اداري

معاف

عمده فروشي میز و صندلي اداري

معاف

خرده فروشي انواع نوار و دیسكت

4515111

امانت فروشي (کاالهاي دست دوم )

0515111

خرده فروشي دستگاه تصفیه آب

0115111

خرده فروشي ظروف یكبارمصرف

0115111

پتوفروشي( خرده)

151515111

خرده فروشي ظروف و لوازم پالستیكي

151515111

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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خرده فروشي ظروف و لوازم چیني و شیشه اي و کریستال وبلور

151515111

گل فروشي

151515111

خرده فروشي کاالي خواب

152115111

خرده فروشي تجهیزات آشپزخانه

152115111

خرده فروشي ظروف و لوازم آشپزخانه

152115111

خرده فروشي ظروف و لوازم فلزي بجز نقره

152115111

کرایه لوازم برگزاري مجالس

152115111

خرده فروشي لوازم صوتي و تصویري

155115111

خرده فروشي وسایل خانگي برقي

155115111

خرده فروشي کابینت وکاالهاي تزییني منزل

150115111

خرده فروشي مبلمان منزل

250115111

خرده فروشي میز و صندلي اداري

250115111

عمده فروشي انواع میوه و مرکبات

معاف

پاك  5خرد  5خشك و منجمد کردن سبزیجات

0115111

خرده فروشي خرما

0115111

خرده فروشي سبزي

0115111

منجمد و خشك و بسته بندي و سورتینگ میوه جات

0115111

خرده فروشي انواع میوه وصیفي جات

152115111

منجمد و خشك و بسته بندي و سورتینگ میوه جات

152115111

خرده فروشي سكه طال

معاف

خرده فروشي طال و جواهرات

معاف

تعمیر انواع ساعت (مچي  -رومیزي  -دیواري)

152115111

خرده فروشي بدلیجات تزئیني

152115111

طراحي طالوجواهر

152115111

تعمیر و آبكاري انواع زیورآالت

153515111

خرده فروشي انواع ساعت و قطعات یدکي آن

153515111

فروشندگي مصنوعات نقره(خرده)

153515111

صرافي

150115111

طال سازي(ساخت النگو5انگشتر5گردنبند)

150115111

تعمیر قفل و کلید

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

0115111

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر
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چلنگري(آهنگري سنتي)

0115111

خرده فروشي مصنوعات حلبي

0115111

تولید کارتن مقوایي

0515111

تولیدسردخانه

0515111

تولیدوتعمیرانواع ترازو

0515111

دفتر فني خدمات ساختمان

0115111

آلبوم سازي

151515111

آهنگري به جز درب و پنجره

151515111

تولید کارت و پاکت ساز

151515111

تولید سایر محصوالت فلزي طبقه بندي نشده در جاي دیگر

151515111

تولید فایبرگالس

151515111

تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزي

151515111

تولیدوتعمیرانواع میزوصندلي فلزي

151515111

جعبه ساز مقوایي

151515111

چوب بري

151515111

حصیر بافي

151515111

خراطي

151515111

خرده فروشي شیشه و آیینه

151515111

رنگ کاري مصنوعات چوبي

151515111

کانال سازي کولر

151515111

کرکره سازي فلزي

151515111

نصب و تعویض شیشه اتومبیل

151515111

تولید اتاق وسیله نقلیه

152115111

تولید نرده استیل

152115111

تولید و تعمیر انواع کابینت فلزي

152115111

تولید و تعمیر مخزن و تانكر

152115111

تولید ورقهاي فلزي گالوانیزه به اشكال مختلف براي مصارف ساختمان

152115111

جوشكاري صنعتي

152115111

آلومینیوم سازي درب و پنجره

153515111

آهنگري درب و پنجره

153515111

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر
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تولید درب و پنجره پیش ساخته استیل ( ) upvc

153515111

تولید اتاق وسیله نقلیه

153515111

تولید انواع درب و پنجره پیش ساخته پالستیكي (پي وي سي و یو پي وي سي)

153515111

کانتینر سازي و تولید کاروان

153515111

نما سازي ساختمان

153515111

پرس کاري چوب

155115111

تولید اجناس پالستیكي غیر از کفش و محصوالت طبقه بندي شده دیگر نظیر قوطي – فایبرگالس – مالمین – تابلو

155115111

تولید کابینت غیر چوبي ( mdfو  hplو کورین)

155115111

تولید و تعمیر کابینت چوبي

155115111

تولید و عرضه مبل(شامل کالف سازي 5منبت کاري 5رنگ کاري 5رویه کوبي)

155115111

تولید شیشه چند جداره (دوجداره )

155115111

خرده فروشي چوب  5الوار و لوازم چوبي ساختماني

155115111

درودگري (نجاري)

155115111

منبت کاري

155115111

اسكلت بندي 5آهن کشي و جوشكاري ساختمان

252515111

تولید و تعمیر انواع لنج

055115111

عمده فروشي نقل  5نبات  5آبنبات  5گز  5شكالت وشیریني خشك

معاف

عمده فروشي لوازم قنادي

معاف

خرده فروشي کاالي تولد

0115111

خرده فروشي گیاهان دارویي

0115111

کماج پزي

0115111

خرده فروشي عرقیات گیاهي

0515111

کلوچه پزي

0515111

کیك پزي

0515111

خرده فروشي انواع شیریني

0115111

خرده فروشي لوازم قنادي

0115111

قنادي و شیریني پزي

0115111

نان برنجي ونان خرمایي وکاك پزي

0115111

ماست بندي

151515111

بستني وفالوده فروشي

151515111

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع
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تولید ترشي آبلیمو و آبغوره

151515111

تولید یخ

151515111

خرده فروشي چاي -قهوه – کاکائو

151515111

تولید انواع شیریني سنتي

152115111

کافه تریا

152115111

خرده فروشي آجیل وخشكبار(خام وبوداده)

153515111

خرید 5فروش و حق العمل کاري انواع خودرو هاي سبك

معاف

مشاوره امالك و مستغالت

معاف

خرده فروشي شناورهاي دریایي 5لنج و قایق و لوازم یدکي آن

معاف

خرده فروشي شناورهاي دریایي5لنج وقایق ولوازم یدکي آن

155115111

فعالیتهاي مربوط به تامین نیروي انساني

455115111
معاف

دفتر فروش مواد معدني ( عمده فروشي )
تخلیه چاه

0515111

خدمات نصب و اجاره داربست فلزي

0115111

حجاري و تولید مصنوعات سنگي تزییني

152115111

خدمات عایق کاري ساختمان

152115111

سفیدکاري و گچ کاري و آیینه کاري

152115111

لوله کشي آب و فاضالب

152115111

لوله کشي گاز و نصب لوازم گازسوز

152115111

مجریان سقفهاي نوین ساختمان

152115111

موزاییك سازي

152115111

احداث و تعمیر ساختمانهاي زیر بنایي

153515111

احداث واجراي ساختمان به استثناي ساختمان زیربنایي

153515111

تولید تیرچه وبلوك و قطعات بتوني

153515111

خدمات تزیین و دکور داخلي منزل

153515111

مشاور فني ساختمان

153515111

سنگ بري

150115111

خدمات باربري پیك موتوري

معاف

خدمات باربري مصالح ساختماني

معاف

خدمات باربري و حمل و نقل زمیني کاال بجز راه آهن

معاف

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع
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خدمات پستي خصوصي (تیپاکس)

معاف

خدمات تاکسي بار

معاف

دفتر حمل و نقل کاالي شهري

معاف

دفتر حمل و نقل مواد غذایي و یخچالي

معاف

دفتر خدمات حمل و نقل بین المللي

معاف

دفتر خدمات حمل و نقل بین شهري

معاف

خدمات بسته بندي کال به منظور حمل بار

0115111

خدمات حمل ونقل مسافر بوسیله اتومبیل با راننده (بدون برنامه زماني)

0515111

فعالیت هاي مربوط به خدمات اداري و مشاوره اي وسایل نقلیه

151515111

ارائه خدمات مسافر بري به مسافران فرودگاه

152115111

باسكول

152115111

خدمات برگزاري مراسم در محل هاي مربوط به تشییع جنازه

152115111

خدمات حمل و نقل مسافر ( اتوبوس و میني بوس با راننده بدون برنامه زماني )

152115111

فعالیت هاي مربوط به اداره کاروانسرا و گاراژ و توقفگاه (پارکینگ)

152115111

کرایه ماشین آالت راهسازي و ساختماني با اپراتور

152115111

کرایه یا اجاره اتومبیل بدون راننده

152115111

بلیط فروشي شرکتهاي مسافر بري بین شهري

153515111

تولیدانواع نان تافتون سنتي بصورت آزادپز

0115111

آسیاب کردن گندم

0115111

تافتوني ماشیني

0115111

تولید نانهاي حجیم وفانتزي 5ساندویچي5قندي 5رژیمي و طبي

0515111

نان بربري سنتي

0515111

نان بربري ماشیني

0515111

نان روغني پزي

0515111

نان سنگك سنتي

0515111

نان سنگك ماشیني

0515111

تولید انواع نان تافتون سنتي بصورت آزادپز

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

152115111

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع
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سایر درآمدها:

 -1نام درآمد :ارزش معامالتي ساختماني (تبصره  11ماده  133قانون شهرداري)
 -2نام درآمد :سهم  ۱13اراضي و واحد مسكوني از اراضي واگذاري دولت
به استناد تبصره  2قانون نحوه تقويم ابنيه ،امالک و اراضي موردنياز شههرداريهها مصهوب  1023/0/20ده درصهد از اراضهي و
واحدهاي مسكوني به قيمت تمام شده به شهرداري واگذاري ميگردد.
تبصره -جهت تأمين معوض ابنيه ،امالک ،اراضي شرعي و قانون مردم كه در اختيار شهرداريها قرار ميگيرد دولت موظف اسهت
 ۱13از اراضي و واحدهاي مسكوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداريها اختصاص دههد تها پهس از توافهق بهين
مالكين و شهرداريها به عنوان معوض تحويلگردد.
 -0نام درآمد :تا  ۱23اراضي رايگان سهم شهرداري هنگام ورود به محدوده شهر هنگام تقاضاي مالكين جههت اراضهي خهود از
حريم شهر به داخل محدوده شهر برابر تبصره چهار قانون تعيين وضعيت امالک مصوب  1022/0/21بهه شهرح ذيهل رايگهان بهه
شهرداري تعلق ميگيرد.
تبصره  -در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدودههاي مجاز براي قطعهبندي و تفكيك و ساختمانسازي ميسهر نباشهد و
احتياج به توسعهمحدوده مزبور طبق طرح هاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد ،مراجع مزبور ميتواننهد
در مقابل موافقت با تقاضاي صاحباناراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ،عالوه بر انجام تعهدات
مربوط به عمران و آمادهسازي زمين و واگذاري سطوحالزم براي تأسيسات و تجهيزات و خهدمات عمهومي ،حهداكثر تها  ۱23از
اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون وهمچنهين اراضهي عهوض طهرحههاي نوسهازي و
بهسازي شهري ،به طور رايگان دريافت نمايند.
 -4نام درآمد :عوارض نوسازي و عمران شهري
اين عوارض به استناد قانون نوسازي و عمران شهري مصوب  1042/1/2با اصالحات بعدي توسط شههرداري از شههروندان بايهد
وصول گردد.
 -5نام درآمد :فروش اموال منقول و غيرمنقول
به استناد ماده  10آييننامه شهرداريها مصوب  1042/4/12شهرداريها با مجوز شوراي اسالمي شهر نسبت به فروش اموال منقول
و غيرمنقول خود اقدام مينمايد.

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

73

( ماده  -10فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجاره اموال غيرمنقول شهرداري از طريق مزايده كتبي صورت خواهد گرفهت لكهن
در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده هاي واحدها و تاسيسات موسسات تابعه شهرداري با جلهب موافقهت شهوراي
اسالمي شهر ميتوان از طريق مزايده حضوري (حراج) اقدام نمود).
 -2نام درآمد :مشاركت و سرمايهگذاري
شهرداري ميتواند با رعايت آييننامه مالي شهرداري و همچنين مفاد شيوهنامه سرمايهگذاري موضوع بخشنامه شهماره 12434/1/0
مورخ  1011/12/4وزارت كشور اقدام نمايد.
 -2نام درآمد :عوارض ارزش افزوده و عوارض آاليندگي
به استناد قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  1002/2/12با اصالحات بعدي وزارت دارايي تعدادي از عوارضهاي شههرداري
را به صورت متمركز وصول و از طريق سازمانهاي مالياتي استانها به نسبتهاي تعيين شهده بهه حسهاب ههر شههرداري واريهز
مينمايد.
 -0نام درآمد :كمكهاي دولتي و مردمي
 -1كمكهاي دولتي پس از واريز به حساب شهرداري هزينه ميگردد.
 -2در خصوص كمكهاي مردمي كه به استناد بند  13ماده  55قانون شهرداريها به حساب شهرداري واريز ميگهردد بايهد ابتهدا
مصوبه شوراي اسالمي اخذ و سپس به استناد مصوبه شورا نسبت به هزينهكرد اقدام نمايد( .بند  13ماده  55اهدا و قبول اعانات و
هدايا بنام شهر با تصويب شوراي اسالمي شهر بوشهر )

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع
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بخش پنجم
شیوه نامه ها و دستورالعمل ها

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع
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نحوه اخذ هزینه اختصاصی جهت احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر

*براساس ضوابط طرح تفصيلي احداث پاركين

در يك ساختمان الزامي است مگر در شرايط خاص كهه مطهابق راي كميسهيون

ماده  5قانون تاسيس شوراي شهرسازي و معماري امكان احداث پاركين

مقدور نميباشد (موارد شش گانه

اعالم شهده بشهرح

ذيل).
توجه :مبناي اخذ هزينه ياد شده براساس تعداد پارکینگ مفید احداثی مي باشد كهه توسهط اداره شهرسهازي ومعمهاري در گهزارش
پرونده مودي ذكرمي گردد و درصورتي كه پس از تاييد اداره شهرسازي ومعماري پاركين

مفيد در مساحت كمتر از  25مترمربع

تامين گردد ،ما به التفاوت مساحت به صورت ريالي اخذ مي شود.
باتوجه به اينكه از سال  10به بعد در تعرفه درآمدي ،تامين پاركين
اين تاريخ صرفا متراخ پاركين

براساس تعداد پاركين

مفيد محاسبه مي گردد و تها قبهل از

اعالم شده از حوزه شهرسازي مد نظر قرار ميگرفته است ،لذا در پروانه هاي صهادره قبهل از ايهن

تاريخ درصورت عدم تغيير در نقشه و مساحت پاركين

تاييد شده در زمان پروانه ،تعداد پاركين

تامين شده و خريهداري شهده

در حد پروانه براساس ضوابط زمان پروانه مورد تاييد است و درصورت تغيير در نقشه ساختمان و نياز به پاركين
پاركين

بيشهتر ،تعهداد

مورد نياز جديد براساس تعرفه روز محاسبه مي گردد.

مواد ششگانه تعلق اخذهزینه :

-1ساختمان در بر خيابانهاي با باند تندرو به عرض  45متر و بيشتر قرار داشته ودسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد.
 -2ساختمان در فاصله  133متري تقاطع خيابانهاي به عرض  23متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته
باشد.
 -0ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركين

مستلزم قطع درختهاي كهن باشد و شهرداري اجازه قطع آنها را

نداده باشد.
 -4ساختمان در بر كوچه هايي قرار گرفته باشد كه بعلت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد.
 -5ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه بعلت شيب زياد احداث پاركين

در آن از نظرفني مقدور نباشد.

 -2در صورتيكه وضع و فرم زمين زير ساختمان بصورتي باشد كه از نظر فني نتواند در سطح طبقات احداث پاركين
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براساس ضوابط طرح تفصيلي محلهاي الزم براي پاركين

ميتواند در خود ساختمان و يا در فضاي باز مربوط به ساختمان و يا

در زمين ديگري به فاصله حداكثر  133متر از ساختمان پيشبيني گردد .در صورت پيشبيني پاركين

در زميني ديگر ،اين زمين

قابل خريد و فروش نخواهد بود مگر همراه با زمين و ساختمان مربوط به آن و اين مطلب بايد در سند مالكيت زمين مورد استفاده
پاركين

درج شود.

به ازاي هرمترمربع فضاي حذف شده پاركين

با توجه به كاربري ملك ،هزينه اختصاصي جهت احداث پاركين

عمومي در

سطح شهر به شرح ذيل محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره  : 1كليه واحد هاي مسكوني ملزم به تأمين پاركين
مترمربع تامين فضاي پاركين
متر مربع فضاي پار كين
پاركين

مي باشند .با توجه به متراخ واحد مسكوني تا  253مترمربع مشمول 25

مي باشد .در صورت افزايش متراخ واحد مسكوني بيش از  253مترمربع مالك موظف به تامين 53
مالك مشمول پرداخت هزينه اختصاصي احداث

مي باشد .درصورت عدم تامين فضاي پاركين

عمومي در سطح شهرمي گردد( .درصورتيكه مالك بدون اخذ مجوز از شهرداري بندر بوشهر نسبت به افزايش واحد

مسكوني تك واحدي به بيش از  253متر مربع اقدام نمايد بعد از طرح پرونده در كميسيون ماده صد قانون شهرداريها و راي
قطعي مبني بر ابقاي زيربنا ،مشمول اين تبصره مي گردد).
تبصره  :2چنانچه مساحت فضاي باز بيش از مساحت مجاز در طرح تفصيلي باشد و براساس اعالم اداره شهرسازي صرفا به
در نظرگرفته شده باشد ،تعداد پاركين

منظور تامين پاركين

و در صورت نياز به پاركين

مفيد كه در فضاي اعالم شده تامين مي گردد بعنوان پاركين

تلقي

بيشتر مابقي طبق تعرفه محاسبه و اخذ مي گردد.

تبصره : 0حداقل فضاي مورد محاسبه پاركين

تجاري معادل  25متر مربع مي باشد .در صورت كاهش متراخ واحد به زير  25متر

مربع ،مالک محاسبه مبناي هزينه اختصاصي احداث پاركين

عمومي در سطح شهر بصورت دهانه مي باشد( .در محاسبه هزينه

فوق ،متراخ تجاري برمبناي متراخ خالص و مطابق ضوابط محاسبه مي گردد)
تبصره  : 4با تبديل واحد مسكوني به تجاري بدون اضافه بنا ،در صورت عدم تامين فضاي پاركين  ،مابه التفاوت هزينه
اختصاصي احداث پاركين

عمومي براساس نوع كاربري در سطح شهر اخذ خواهد شد.

تبصره  : 5خانه هاي مسكوني تك واحدي يا دوبلكس بصورت يك واحد درصورت دارا بودن  03متر مربع فضاي روباز ،اين
فضا بعنوان پاركين

تلقي مي گردد .درصورت كاهش متراخ فضاي باز يا افزايش واحد(تجاري ،مسكوني و  )...مشمول پرداخت

هزينه اختصاصي احداث پاركين

عمومي طبق ضوابط و تعرفه روز مي گردد.و چنانچه ملك مسكوني از حالت دوبلكس خارج و

تبديل به واحد مستقل شود ،بابت واحد مستقل هزينه تامين پاركين

اخذ مي شود و چنانچه امالک مسكوني قديمي كه از قبل

پايانكار دارند و بعد از پايانكار واحد اضافه دارند در صورت عدم تامين فضاي پاركين  ،هزينه تامين پاركين

جهت واحد

اضافه اخذ خواهد شد.
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درصورت درخواست فضاي تجاري تا سقف  24متري ،يك دهانه فضاي حياط به ازاي هرواحد  25متر مربع (تا سقف  53متر
مربع)به عنوان پاركين

در نظر گرفته شده وكه در اين صورت مشمول پرداخت هزينه فوق نمي گردد.

تبصره  : 2در محاسبات هزينه اختصاصي ا حداث پاركين

عمومي در سطح شهر ،اولويت فضاي موجود با كاربري مسكوني مي

باشد .
تبصره  : 2اعالم نيم طبقه با ذكر واحد در هر نوع كاربري مشمول تامين فضاي پاركين
پاركين

طبق ضرايب فوق مشمول پرداخت هزينه اختصاصي احداث پاركين

مي گردد .در صورت عدم تامين فضاي

عمومي در سطح شهر مي گردد.

تبصره  :0ابنيه اي كه بدون اخذ مجوز بنا شده اند در صورت طرح در كميسيون ماده صد و اخذ جريمه مطابق تبصره  5ماده 133
قانون شهرداريها ،به اندازه متراخ مطرح شده در كميسيون در صورت صدور راي جريمه مشمول پرداخت هزينه اختصاصي
احداث پاركين

عمومي در سطح شهر نمي شود.

تبصره  :1هزينه اختصاصي احداث پاركين

عمومي در سطح شهر ،منوط به درج اخذ هزينه بجاي جريمه در آراي كميسيون ماده

صد قانون شهرداريها يا عدم اعمال جريمه تبصره  5ماده صد قانون شهرداريها ،براساس شرايط فوق محاسبه مي شود.
تبصره  :13هزينه اختصاصي جهت احداث پاركين

عمومي در سطح شهر مطابق طرح تفصيلي و با  03درصد افزايش نسهبت بهه

قيمت كارشناسي صورت گرفته طي نامه شماره  433/121مورخ  ،1433/32/22در هنگام صدور پروانه ساختمان(تغيير نقشهه و)...
اخذ ميگردد و در راستاي مطالعه ،خريد زمين ،اجاره زمين ،احداث در راهاندازي پاركين ههاي عمهومي در سهطح شههر هزينهه
ميشود.
تبصره  :11درخصوص امالک با هر كاربري در محدوده بافت تاريخي به استثنا جداره بافت بااخذمجوزات قانوني الزم ازآنهاهزينه
ي اختصاصي تامين پاركين

عمومي درسطح شهردريافت نمي گردد.

تبصره  :12مبناي محاسبه هزينه اختصاصي جهت احداث پاركين

عمومي در سطح شهر براساس متراخ پاركين

مفيد مورد نياز

در كاربري مربوطه مطابق ضوابط و معيارهاي طرح تفصيلي و بر اساس جدول شماره ( )11محاسبه خواهد شد ( .تجاري و
اداري برمبناي متراخ خالص مطابق ضوابط و سايراعياني بر اساس نوع كاربري معين مي شود).
تبصره  :10در مواردي كه تعداد پاركين

در زمان پروانه براساس ضوابط و تعرفه آن زمان به صورت دهانه اي محاسبه مي

گرديده و اكنون به صورت متراخي باشد ،در صورت تغيير در پروانه ،صرفا تعداد پاركين

مورد نياز متراخ يا دهانه افزايش يافته

برابر ضوابط جاري محاسبه مي گردد.
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جدول شماره  )19معیارها و نحوه محاسبه تامین پارکینگ مورد نیاز در کاربریهای مختلف زمین
کاربری

پارکینگ مورد نیاز

توضیح
يك واحد پاركين

مسكوني
كمتر از پنج واحد
بيشتر از پنج واحد

تجاري

(مجتمع تجاري ،پاساخ و )...
دفاتر خصوصي
اداري و انتظامي

به ازاي هر واحد مسكوني

يك واحد به ازاي هر  25مترمربع زيربناي تجاري يا هر واحد تجاري،به ازاي هر 25مترمربع
اضافه بر مساحت ،تأمين يك واحد پاركين

مازاد ديگر نيز الزامي است.

تعداد پاركين هاي بند پيشين بعالوه يك واحد به ازاي هر ده واحد تجاري مستقل
يك واحد به ازاي هر  03مترمربع زيربنا يا هر دفتر مستقل
يك واحد به ازاي هر  25مترمربع زيربناي خالص

بيمارستان
بهداشتي و درماني

يك واحد به ازاي هر  5تخت بيمارستاني

مركز بهداشت و درمانگاه
گرمابه

يك واحد به ازاي هر  133مترمربع زيربناي كل
يك واحد به ازاي هر  5نمره خصوصي و دوش عمومي

كودكستان و مهدكوک
دبستان و راهنمايي

آموزشي

يك واحد به ازاي هر كالس

دبيرستان و هنرستان
دانشگاه و مراكز آموزش عالي

آموزش عالي

ورزشي

خوابگاه دانشجويي

يك واحد به ازاي هر  133مترمربع زيربناي كل

سرپوشيده

يك واحد به ازاي هر  133مترمربع زيربناي كل

روباز

يك واحد به ازاي هر  033مترمربع مساحت زمين

استاديوم ورزشي
پارک و فضاي سبز
فرهنگي

پارک شهري
سينما و تئاتر،تاالر موسيقي و اجتماعات
انبار

يك واحد به ازاي هر  133مترمربع زيربناي كل
يك واحد به ازاي هر  13صندلي
يك واحد به ازاي هر  153مترمربع زيربناي كل
يك واحد (كاميون) به ازاي هر  253مترمربع زيربناي كل

پايانه باربري
پايانه مسافربري

مذهبي

يك واحد به ازاي هر  133مترمربع زيربناي كل
يك واحد به ازاي هر  133مترمربع زيربناي كل

هتل چهار ستاره

يك واحد به ازاي هر دو تخت

هتل سه ستاره

يك واحد به ازاي هر سه تخت

هتل دو ستاره

يك واحد به ازاي هر چهار تخت
يك واحد به ازاي هر سوئيت(تا  25متر) ،به ازاي هر  25مترمربع اضافه بر مساحت ،تأمين

هتل آپارتمان
جهانگردي و پذيرايي

يك واحد به ازاي هر  23نفر گنجايش تماشاگر در داخل محوطه
يك واحد به ازاي هر  253مترمربع زمين

كتابخانه و موزه

حملونقل و انبارداري

يك واحد به ازاي هر استاد و يك واحد به ازاي  53دانشجو

يك واحد پاركين

مازاد ديگر نيز الزامي است.

مجتمع جهانگردي

يك واحد به ازاي هر  133مترمربع زيربناي كل

استخر و سونا

يك واحد به ازاي هر  133مترمربع زيربناي كل

شهربازي و پارکهاي وحش

يك واحد به ازاي هر  033مترمربع زيربناي كل

رستوران و تاالر پذيرايي

يك واحد به ازاي هر  03مترمربع زيربناي كل

تأسيسات و تجهيزات شهري

-

يك واحد به ازاي هر  133مترمربع زيربناي كل

صنعتي و گارگاهي

-

سطح دفتر :يك واحد به ازاي هر  03مترمربع زيربناي خالص
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سطح كارخانه :يك واحد به ازاي هر  033مترمربع زيربنايكل

توضيح رديف (تجاري بيشتر از 5واحد) :باتوجه به اينكه حداقل متراخ زيربناي خالص قابل محاسبه براي يك دهانه تجاري 25 ،مترمربع مي
باشد .در صورت كاهش متراخ يك دهانه تجاري به كمتر از  25متر مربع جهت محاسبه هزينه ياد شده بر اساس يك واحد مورد محاسبه قرار
مي گيرد .در صورتي كه تعداد پاركين

مورد نياز ( بصورت دهانه اي با متراخ كمتر از  25متر مربع يا متراخي براساس متراخ باالي  25متر

مربع براي يك واحد) بيش از  5باشد يك پاركين

 25متر مربع نيز به ازاي هر ده واحد تجاري مستقل با شرايط فوق محاسبه مي گردد.

توضيح رديف تجاري (دفاتر خصوص) :در صورت اعالم دفاتر خصوصي به اساس هر  03متر مربع زير بناي خالص محاسبه مي گردد .در
صورت كاهش متراخ دفتر خصوصي به زير  03متر مربع به ازاي هر دفتر  25متر مربع هزينه ياد شده تعلق مي گيرد.
جدول شماره  )6مثال نحوه محاسبه تعداد پارکینگ تجاری ( مجتمع و پاساژ )
ردیف

متراژ اعالم شده

تعداد واحد

متراژ مورد نیاز پارکینگ

1

 43متر مربع

1

 43متر مربع

2

 43متر مربع

0

 25متر مربع

0

 433متر مربع

2

12.2*25=415

4

 433متر مربع

10

11.0×25=415

در رديف سوم با توجه به اينكه تعداد واحدهاي تجاري بيشتر از  5واحد است و طبق توضيح مندرج در جدول شماره ( )5براي
تجاري هاي بيشتر از  5واحد مي بايست يك واحد به ازاي هر  13واحد تجاري مستقل يك پاركين
واحدها را بر  13تقسيم مي كنيم تا تعداد مورد نياز پاركين

بدست آيد با توجه به اينكه متراخ هر پاركين

تامين گردد .لذا تعداد
 25متر است تعداد

بدست آمده رادر  25ضرب نموده و حاصل را به متراخ مورد نياز قبلي اضافه مي كنيم  (.قابل ذكر است در اين حالت صرفاً تعداد
واحدها مد نظر خواهد بود نه متراخ )
در رديف چهارم با توجه به كاهش متراخ هر واحد به زير  25متر مربع بر اساس واحدي محاسبه گرديد و از آنجاييكه تعداد واحد
مستقل بيش از  5است ( )10/13واحد اضاف مي گردد.
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سهم سرانه شهرداری خدمات عمومی و شهری

به استناد تبصره  0قانون اصالح ماده  131شهرداريها مصوب  ،1013/31/20مالكين مكلفند تا سقف بيست و پنج درصد از ملك
خود را هنگام تفكيك يا افراز براي تأمين سرانه فضاهاي عمومي و همچنين تا بيست و پنج درصد از باقيمانده ملك خود را جهت
تامين معابر سطح شهر بصورت رايگان به شهرداري تحويل نمايند .از طرفي به استناد تبصره  4قانون فوقالذكر اگر امكهان تهامين
انواع سرانه فضاهاي عمومي و خدمات امكانپذير نباشد شهرداري مي تواند با مجوز شوراي اسالمي شههر معهادل ريهالي آنهرا از
مالك دريافت نمايد .لذا كليه مالكين يا ذينفعان كه بدون اجازه شهرداري اقدام به تفكيك يا افزار امالک با مساحت بهاالتر از 533
مترمربع نموده اند (با هر كاربري) ،درصورتي كه سند مالكيت آن براساس قانون تعيين تكليف امالک و پس از تصويب مهاده 131
اصالحي صادر شده باشد و يا ملك فاقد سند باشد(تشخيص اين موضوع برعهده حوزه امالک مي باشد) شهرداري بايدنسبت بهه
پيگيري حقوقي الزم وطرح دعوي عليه صاحبان اصلي اقدام نمايدوحقوق قانوني خودراازآن طريق وصول نمايد

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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مبنای محاسبه اراضی واقع در مسیرگذر:

 -1امالكي كه در طرح هاي توسعه شهري قراردارند ،خارج از محدوده بافت فرسوده مي باشند و حداكثر  43درصد از ملك در
مسير گذر قرار گرفته است با فرمول  03pمحاسبه گردند.
 -2امالكي كه در طرحهاي توسعه شهري قراردارند ،خارج از محدوده بافت فرسوده واقع شده اند و بيش از  43درصد يا بيش از
 233متر مربع از امالک آنها در طرح واقع شده اند با فرمول 02pمحاسبه گردند.
 -0امالكي كه در طرح هاي توسعه شهري قراردارند ،در محدوده بافت فرسوده مي باشند و حداكثر تا  43درصد از ملك در مسير
گذر قرار گرفته است با فرمول  00Pمحاسبه گردند.
 -4امالكي كه در طرحهاي توسعه شهري قراردارند ،در محدوده بافت فرسوده واقع شده اند و بيش از  43درصد يا بيش از  233متر
مربع از امالک آنها در طرح واقع شده اند با فرمول  05 Pمحاسبه گردند.
 -5امالكي كه اولويت اجراي طرح رادارند در كميسيون تملك بررسي و نتيجه حسب مقررات جاري ،جهت تصويب نهايي به
شوراي محترم اسالمي ارجاع مي گردد.
تبصره  :امالک اوقافي مي باشندمشمول اين تعرفه نمي گردند .

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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بخش ششم
ضریب ارزش منطقه ای و ارزش محله ای

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

83

قطعه اول
شمال :

بلوار خلیج فارس

شرق :

بلوار دهقان

جنوب :

خیابان لیان شرقی و غربی

غرب :

بلوار خلیج فارس

ردیف

قیمت منطقه ای (ریال) ()P

شرح و موقعیت محل

بر بلوار دهقان

1،122،222

1

بر بلوار خلیج فارس

2،322،222

0

بر خیابان لیان شرقی

2،221،222

2

بر خیابان لیان غربی

2،221،222

5

بر میدان انقالب

2،322،222

6

بر خیابان انقالب از شمال تا خیابان آیت اهلل بالدی

2،322،222

2

بر خیابان انقالب از خیابان آیت اهلل بالدی تا میدان انقالب

2،322،222

2

بر خیابان آیت اهلل بالدی

2،322،222

3

طرفین گذر  22متری و باالتر

2،226،222

22

طرفین گذر  21متری و باالتر

2،652،222

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

2،522،222

21

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،522،222

20

طرفین گذر  6متری و باالتر

2،251،222

22

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،026،222

25

بقیه گذرهای این بلوک

2،012،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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قطعه دوم
شمال :

خیابان لیان شرقی و غربی

شرق :

بلوار دهقان

جنوب :

خیابان شهدا

غرب :

بلوار خلیج فارس

ردیف

قیمت منطقه ای (ریال) ()P

شرح و موقعیت محل

2

بر خیابان لیان شرقی

2،221،222

1

بر خیابان لیان غربی

2،221،222

0

بر بلوار دهقان

1،126،222

2

بر خیابان شهدا از بلوار دهقان تا خیابان نواب صفوی

2،232،222

5

بر خیابان شهدا از خیابان نواب صفوی تا خیابان معلم

2،232،222

6

بر خیابان شهدا از خیابان معلم تا بلوار خلیج فارس

2،232،222

2

بر بلوار خلیج فارس

2،232،222

2

بر خیابان حافظ شمالی

2،262،222

3

بر خیابان نواب صفوی

2،215،622

22

بر خیابان معلم

2،215،622

22

بر خیابان سیراف

2،602،222

21

بر خیابان پرستار

2،262،222

20

طرفین گذر  22متری و باالتر

2،635،122

22

طرفین گذر  21متری و باالتر

2،602،222

25

طرفین گذر  22متری و باالتر

2،562،222

26

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،233،622

22

طرفین گذر  6متری و باالتر

2،202،222

22

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،063،122

23

بقیه گذرهای این بلوک

2،022،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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قطعه سوم
شمال :

خیابان شهدا

شرق :

بلوار دهقان

جنوب :

بلوار ولیعصر

غرب :

خیابان نواب صفوی
شرح و موقعیت محل

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

2

بر خیابان شهدا از بلوار دهقان تا خیابان نواب صفوی

2،232،222

1

بر بلوار دهقان

1،226،222

0

بر خیابان حافظ شمالی

2،212،222

2

بر خیابان نواب صفوی

2،231،222

5

بر بلوار ولیعصر

1،226،222

6

بر خیابان تنگستان

2،622،222

2

طرفین گذر  22متری و باالتر

2،662،222

2

طرفین گذر  21متری و باالتر

2،622،222

3

طرفین گذر  22متری و باالتر

2،506،222

22

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،221،222

22

طرفین گذر  6متری و باالتر

2،222،222

21

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،022،222

20

بقیه گذرهای این بلوک

2،122،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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قطعه چهارم
شمال :

خیابان شهدا

شرق :

خیابان نواب صفوی

جنوب :

بلوار ولیعصر

غرب :

بلوار خلیج فارس

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

شرح و موقعیت محل

2

بر خیابان شهدا از خیابان نواب صفوی تا خیابان معلم

2،232،222

1

بر خیابان شهدا از خیابان معلم تا بلوار خلیج فارس

2،232،222

0

بر خیابان نواب صفوی

2،222،222

2

بر بلوار ولیعصر از خیابان نواب تا خیابان معلم

1،120،122

5

بر بلوار ولیعصر از خیابان معلم تا بلوار خلیج فارس

1،120،122

6

بر بلوار خلیج فارس

1،222،222

2

بر خیابان تنگستان

2،612،222

2

بر خیابان دشتستان

2،612،222

3

بر بلوار امام خمینی

1،065،122

22

بر خیابان معلم

2،223،122

22

بر خیابان محمدرضا کازرونی

2،612،222

21

طرفین گذر  22متری و باالتر

2،622،222

20

طرفین گذر  21متری و باالتر

2،612،222

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

2،555،122

25

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،232،222

26

طرفین گذر  6متری و باالتر

2،215،622

22

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،062،222

22

بقیه گذرهای این بلوک

2،136،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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قطعه پنجم
شمال :

بلوار ولیعصر

شرق :

بزرگراه آیت اهلل طالقانی

جنوب :

خیابان شهید رئیسعلی دلواری

غرب :

خیابان نواب صفوی

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

شرح و موقعیت محل

2

بر بلوار ولیعصر از بلوار هقان تا خیابان نواب

1،226،222

1

بر بلوار آیت اهلل طالقانی

2،232،222

0

بر خیابان شهید رئیسعلی دلواری

1،201،222

2

بر خیابان نواب صفوی

1،222،222

5

بر خیابان حافظ جنوبی

2،621،222

6

بر خیابان جاشو

2،621،222

2

بر خیابان شهید عباس حیدری

2،225،622

2

طرفین گذر  22متری و باالتر

2،225،622

3

طرفین گذر  21متری و باالتر

2،032،222

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

2،002،222

22

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،122،222

21

طرفین گذر  6متری و باالتر

2،110،122

20

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،262،622

22

بقیه گذرهای این بلوک

2،221،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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قطعه ششم
شمال :

بلوار ولیعصر

شرق :

خیابان نواب صفوی

جنوب :

خیابان شهید رئیسعلی دلواری

غرب :

بلوار خلیج فارس
شرح و موقعیت محل

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

2

بر بلوار ولیعصر از خیابان نواب تا خیابان معلم

1،120،122

1

بر بلوار ولیعصر از خیابان معلم تا بلوار خلیج فارس

1،120،122

0

بر خیابان نواب صفوی

1،222،222

2

بر خیابان شهید رئیسعلی دلواری

1،322،222

5

بر بلوار خلیج فارس

2،311،222

6

بر خیابان جام جم

2،621،222

2

بر خیابان شهید عباس حیدری

2،262،222

2

بر خیابان ایثار

2،621،222

3

بر بلوار امام خمینی

1،160،222

22

بر خیابان معلم

2،311،222

22

بر خیابان جهاد

2،622،222

21

بر خیابان علوی

2،622،222

20

بر خیابان ورزش

2،311،222

22

بر خیابان شهید بهزاد شهریاری

2،262،222

25

طرفین گذر  22متری و باالتر

2،621،222

26

طرفین گذر  21متری و باالتر

2،552،222

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

2،222،222

22

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،216،222

23

طرفین گذر  6متری و باالتر

2،062،222

12

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،021،222

12

بقیه گذرهای این بلوک

2،122،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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قطعه هفتم
شمال :

بلوار والفجر

شرق :

دریا

جنوب :

بلوار صدرا

غرب :

بزرگراه آیت اهلل طالقانی

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

شرح و موقعیت محل

2

بر بلوار والفجر

226،222

1

بر بلوار صدرا

252،222

0

بر بزرگراه آیت اهلل طالقانی

2

بر خیابان جم

252،222

5

بر خیابان کنگان

252،222

6

بر خیابان عسلویه

222،222

2

بر خیابان والیت

221،222

2

بر خیابان دیر

221،222

3

طرفین گذر  22متری و باالتر

626،222

22

طرفین گذر  21متری و باالتر

652،222

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

612،222

21

طرفین گذر  2متری و باالتر

532،222

20

طرفین گذر  6متری و باالتر

521،222

22

طرفین گذر  2متری و باالتر

526،222

25

بقیه گذرهای این بلوک

512،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

0،112،222

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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قطعه هشتم
شمال :

خیابان شهید رئیسعلی دلواری

شرق :

بزرگراه آیت اهلل طالقانی

جنوب :

خیابان فتح المبین

غرب :

بلوار بهشت صادق

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

شرح و موقعیت محل

2

بر خیابان شهید رئیسعلی دلواری

1،201،222

1

بر بزرگراه آیت اهلل طالقانی

0،112،222

0

بر خیابان فتح المبین

1،152،222

2

بر بلوار بهشت صادق

0،222،222

5

بر خیابان جمهوری اسالمی

1،225،622

6

بر خیابان حجاب

1،221،222

2

بر خیابان شهدای شکری

1،235،122

2

طرفین گذر  22متری و باالتر

1،222،622

3

طرفین گذر  21متری و باالتر

2،322،222

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

2،261،222

22

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،222،222

21

طرفین گذر  6متری و باالتر

2،222،122

20

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،613،622

22

بقیه گذرهای این بلوک

2،551،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

98

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

99

قطعه نهم
شمال :

خیابان فتح المبین

شرق :

بزرگراه آیت اهلل طالقانی

جنوب :

خیابان شهید مطهری

غرب :

بلوار بهشت صادق
شرح و موقعیت محل

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

2

بر خیابان فتح المبین

1،152،222

1

بر بزرگراه آیت اهلل طالقانی

0،112،222

0

بر خیابان شهید مطهری

1،201،222

2

بر بلوار بهشت صادق

0،222،222

5

بر خیابان دانیالی

1،235،122

6

بر خیابان خرد شرقی

1،235،122

2

بر خیابان خرد غربی

1،221،222

2

بر خیابان خبرنگار

1،221،222

3

بر خیابان فرهنگ

1،221،222

22

بر خیابان هجرت

1،221،222

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

1،222،622

21

طرفین گذر  21متری و باالتر

2،322،222

20

طرفین گذر  22متری و باالتر

2،261،222

22

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،222،222

25

طرفین گذر  6متری و باالتر

2،222،122

26

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،613،622

22

بقیه گذرهای این بلوک

2،551،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

111

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

111

قطعه دهم
شمال :

خیابان شهید رئیسعلی دلواری

شرق :

بلوار بهشت صادق

جنوب :

خیابان توحید

غرب :

بلوار امام خمینی

شرح و موقعیت محل

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

2

بر خیابان شهید رئیسعلی دلواری

1،322،222

1

بر بلوار بهشت صادق

0،222،222

0

بر خیابان توحید

1،203،622

2

بر بلوار امام خمینی

0،020،222

5

بر خیابان جمهوری اسالمی

1،203،622

6

بر خیابان شهید فشنگ ساز

1،220،122

2

بر خیابان هفت تیر

1،220،122

2

بر خیابان خواجه نصیر الدین طوسی

1،220،122

3

طرفین گذر  26متری و باالتر

1،220،122

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

1،022،622

22

طرفین گذر  21متری و باالتر

1،132،222

21

طرفین گذر  22متری و باالتر

1،232،222

20

طرفین گذر  2متری و باالتر

1،226،222

22

طرفین گذر  6متری و باالتر

1،225،122

25

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،310،622

26

بقیه گذرهای این بلوک

2،201،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

112

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

113

قطعه یازدهم
شمال :

خیابان توحید

شرق :

بلوار بهشت صادق

جنوب :

خیابان شهید مطهری

غرب :

بلوار امام خمینی

شرح و موقعیت محل

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

2

بر میدان امام خمینی

0،020،222

1

بر خیابان توحید

1،203،622

0

بر بلوار بهشت صادق

0،222،222

2

بر خیابان شهید مطهری

0،020،222

5

بر بلوار امام خمینی

0،020،222

6

بر خیابان شهدای سنگی

1،562،222

2

بر خیابان  26متری گلخونه

1،220،122

2

بر خیابان مالصدرا

1،203،622

3

بر خیابان امام سجاد

1،220،122

22

بر خیابان کارگر

1،562،222

22

بر خیابان بیت المقدس

1،562،222

21

بر خیابان بعثت

1،562،222

20

طرفین گذر  26متری و باالتر

1،220،122

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

1،022،622

25

طرفین گذر  21متری و باالتر

1،132،222

26

طرفین گذر  22متری و باالتر

1،232،222

22

طرفین گذر  2متری و باالتر

1،226،222

22

طرفین گذر  6متری و باالتر

1،225،122

23

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،310،622

12

بقیه گذرهای این بلوک

2،201،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

114

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

115

قطعه دوازدهم
شمال :

خیابان شهید رئیسعلی دلواری

شرق :

خیابان امام خمینی

جنوب :

بلوار یادگار امام

غرب :

خیابان شهید عاشوری

شرح و موقعیت محل

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

2

بر خیابان شهید رئیسعلی دلواری

1،322،222

1

بر بلوار امام خمینی

0،020،222

0

بر بلوار یادگار امام

1،222،222

2

بر خیابان شهید عاشوری

1،222،222

5

بر خیابان فردوسی

1،122،222

6

بر خیابان پاسارگاد

1،120،122

2

بر خیابان شهدای مسجد توحید

1،066،222

2

طرفین گذر  26متری و باالتر

1،120،122

3

طرفین گذر  22متری و باالتر

1،212،622

22

طرفین گذر  21متری و باالتر

1،222،222

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

2،352،222

21

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،226،222

20

طرفین گذر  6متری و باالتر

2،235،122

22

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،220،622

25

بقیه گذرهای این بلوک

2،601،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

116

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

117

قطعه سیزدهم
شمال :

بلوار یادگار امام

شرق :

بلوار امام خمینی

جنوب :

خیابان شهید بهشتی

غرب :

خیابان شهید عاشوری

شرح و موقعیت محل

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

2

بر بلوار یادگار امام

1،222،222

1

بر بلوار امام خمینی

0،020،222

0

بر خیابان شهید بهشتی

1،322،222

2

بر خیابان شهید عاشوری

1،222،222

5

بر خیابان نصر

1،120،122

6

بر خیابان شهیدان مواجی

1،120،122

2

بر خیابان فاطمیه

1،120،122

2

بر خیابان مبارزان

1،066،222

3

بر خیابان ستایش

1،120،122

22

بر خیابان دکتر طبیب

1،120،122

22

طرفین گذر  26متری و باالتر

1،120،122

21

طرفین گذر  22متری و باالتر

1،212،622

20

طرفین گذر  21متری و باالتر

1،222،222

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

2،352،222

25

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،226،222

26

طرفین گذر  6متری و باالتر

2،235،122

22

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،220،622

22

بقیه گذرهای این بلوک

2،601،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

118

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

119

قطعه چهاردهم
شمال :

خیابان شهید رئیسعلی دلواری

شرق :

خیابان شهید عاشوری

جنوب :

خیابان شهید محمد رفعت آزاد (خیبر)

غرب :

بلوار شهید چمران

شرح و موقعیت محل

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

2

بر خیابان شهید رئیسعلی دلواری

1،322،222

1

بر خیابان شهید عاشوری

1،222،222

0

بر خیابان شهید محمد رفعت آزاد (خیبر)

1،126،222

2

بر بلوار شهید چمران

0،122،122

5

بر خیابان شهید مرتضی آوینی

1،126،222

6

بر خیابان المهدی

2،322،222

2

بر بلوار غدیر (پیام نور)

1،221،222

2

طرفین گذر  26متری و باالتر

1،212،622

3

طرفین گذر  22متری و باالتر

1،222،222

22

طرفین گذر  21متری و باالتر

2،322،222

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

2،232،122

21

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،221،222

20

طرفین گذر  6متری و باالتر

2،200،622

22

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،652،222

25

بقیه گذرهای این بلوک

2،526،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

111

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

111

قطعه پانزدهم
شمال :

خیابان شهید محمد رفعت آزاد (خیبر)

شرق :

خیابان شهید عاشوری

جنوب :

خیابان شهید بهشتی

غرب :

بلوار شهید چمران

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

شرح و موقعیت محل

2

بر خیابان شهید محمد رفعت آزاد

1،126،222

1

بر خیابان شهید عاشوری

1،222،222

0

بر خیابان شهید بهشتی از میدان امام تا سه راه عاشوری

1,322,222

2

بر خیابان شهید بهشتی از سه راه عاشوری تا سه راه امام رضا

0،122،122

5

طرفین خیابان شهید بهشتی از سه راه امام رضا تا میدان انتظام

0،122،122

6

بر بلوار شهید چمران

0،122،122

2

بر خیابان شهید شاهمیری

1،221،222

2

بر خیابان شهید امید نسترن

1،126،222

3

بر خیابان شهدای بنمانع

1،126،222

22

طرفین گذر  26متری و باالتر

1،212،622

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

1،222،222

21

طرفین گذر  21متری و باالتر

2،322،222

20

طرفین گذر  22متری و باالتر

2،232،122

22

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،221،222

25

طرفین گذر  6متری و باالتر

2،200،622

26

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،652،222

22

بقیه گذرهای این بلوک

2،526،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

112

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

113

قطعه شانزدهم
شمال :

خیابان شهید رئیسعلی دلواری

شرق :

بلوار شهید چمران

جنوب :

خیابان شهید فکوری

غرب :

بلوار خلیج فارس

شرح و موقعیت محل

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

2

بر خیابان شهید رئیسعلی دلواری

1،322،222

1

بر بلوار شهید چمران

0،122،122

0

بر خیابان شهید فکوری

0،212،222

2

بر بلوار خلیج فارس

1،002،122

5

بر خیابان سکان

1،202،222

6

بر خیابان ناخدا عباس دریانورد

1،202،222

2

بر خیابان شهدای جفره

1،222،222

2

طرفین گذر  26متری و باالتر

1،202،222

3

طرفین گذر  22متری و باالتر

2،355،122

22

طرفین گذر  21متری و باالتر

2،222،222

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

2،222،222

21

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،213،622

20

طرفین گذر  6متری و باالتر

2،652،222

22

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،523،122

25

بقیه گذرهای این بلوک

2،522،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

114

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

115

قطعه هفدهم
شمال :

خیابان شهید مطهری

شرق :

بلوار آزادی

جنوب :

خیابان آزادگان

غرب :

خیابان شهید رجایی

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

شرح و موقعیت محل

2

بر خیابان شهید مطهری

1،201،222

1

بر بلوار آزادی

0،222،222

0

بر خیابان آزادگان

1،226،222

2

بر خیابان شهید رجایی

1،522،222

5

بر خیابان ابوشهر

2،332،222

6

بر خیابان شهدای باغ زهرا

2،252،222

2

بر خیابان طلوع شرقی

2،332،222

2

بر خیابان شهید احمدنیا

2،332،222

3

طرفین گذر  22متری به باال

1،221،222

22

طرفین گذر  26متری به باال

2،332،222

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

2،312،222

21

طرفین گذر  21متری و باالتر

2،252،222

20

طرفین گذر  22متری و باالتر

2،226،222

22

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،221،222

25

طرفین گذر  6متری و باالتر

2،612،222

26

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،552،222

22

بقیه گذرهای این بلوک

2،222،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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قطعه هجدهم
شمال :

خیابان شهید مطهری

شرق :

خیابان شهید رجایی

جنوب :

خیابان آزادگان

غرب :

بلوار جانبازان

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

شرح و موقعیت محل

2

بر خیابان شهید مطهری

0،020،222

1

بر خیابان شهید رجایی

1،522،222

0

بر خیابان آزادگان

0،226،222

2

بر بلوار جانبازان

0،232،222

5

بر خیابان باهنر

1،522،222

6

بر خیابان مدرس

1،065،122

2

بر خیابان سامان

1،251،222

2

بر خیابان فردوس

1،232،222

3

بر خیابان باغ نار

1،232،222

22

بر خیابان پیروزی

1،065،122

22

بر خیابان سربازان گمنام

1،522،222

21

طرفین گذر  22متری به باال

1،251،222

20

طرفین گذر  26متری و باالتر

1،065،122

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

1،122،622

25

طرفین گذر  21متری و باالتر

1،232،222

26

طرفین گذر  22متری و باالتر

1،221،222

22

طرفین گذر  2متری و باالتر

1،222،222

22

طرفین گذر  6متری و باالتر

2،312،122

23

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،203،622

12

بقیه گذرهای این بلوک

2،251،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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قطعه نوزدهم
شمال :

خیابان شهید بهشتی

شرق :

بلوار جانبازان

جنوب :

خیابان امام رضا

غرب :

خیابان امام رضا

شرح و موقعیت محل

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

2

برخیابان شهید بهشتی از میدان امام تا سه راه عاشوری

1،322،222

1

بر خیابان شهید بهشتی از سه راه عاشوری تا سه راه امام رضا

0،122،122

0

بر بلوار جانبازان

0،232،222

2

بر خیابان امام رضا

1،122،222

5

بر خیابان بدر (حاج نجف)

2،352،222

6

بر خیابان شهید جمالی

2،352،222

2

بر خیابان عسلی

2،352،222

2

بر خیابان شهدای نیدی

1،212،122

3

طرفین گذر  22متری و باالتر

1،212،122

22

طرفین گذر  26متری و باالتر

2،352،222

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

2،221،222

21

طرفین گذر  21متری و باالتر

2،222،222

20

طرفین گذر  22متری و باالتر

2،202،622

22

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،665،122

25

طرفین گذر  6متری و باالتر

2،531،222

26

طرفین گذر  2متری و باالتر

2،512،222

22

بقیه گذرهای این بلوک

2،222،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

121

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

121

قطعه بیستم
شمال :

بلوار صدرا

شرق :

محدوده دشتستان و چغادک

جنوب :

بزرگراه شهید سپهبد قره نی

غرب :

بلوار آیت اهلل طالقانی -بلوار آزادی

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

شرح و موقعیت محل

2

بر بلوار صدرا

1

بر بلوار آیت اهلل طالقانی

0

بر بزرگراه شهید سپهبد قره نی

222،122

2

طرفین گذر  52متری و باالتر

325،122

5

طرفین گذر  25متری و باالتر

260،122

6

طرفین گذر  22متری و باالتر

222،122

2

طرفین گذر  05متری و باالتر

253،122

2

طرفین گذر  02متری و باالتر

222،122

3

طرفین گذر  12متری و باالتر

622،222

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

521،222

22

طرفین گذر  26متری و باالتر

562،622

21

طرفین گذر  22متری و باالتر

522،222

20

طرفین گذر  21متری و باالتر

512،222

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

233،122

25

طرفین گذر  2متری و باالتر

222،222

26

طرفین گذر  6متری و باالتر

252،622

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

252،222
0،112،222

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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قطعه بیست و یکم
شمال :

خیابان آزادگان و خیابان امام رضا

شرق :

بلوار آزادی

جنوب :

خیابان شهدای نیروی دریایی و خیابان میثم تمار

غرب :

خیابان خلیج فارس

شرح و موقعیت محل

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

2

بر خیابان آزادگان

0،226،222

1

بر خیابان امام رضا

1،122،222

0

بر بلوار آزادی

0،222،222

2

بر خیابان شهدای نیروی دریایی

2،223،222

5

بر خیابان میثم تمار

2،216،622

6

بر بلوار خلیج فارس

221،222

2

بر خیابان شهدای کوی جاللی

201،222

2

طرفین گذر 22متری و باالتر

626،222

3

طرفین گذر  21متری و باالتر

652،222

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

612،222

22

طرفین گذر  2متری و باالتر

532،222

21

طرفین گذر  6متری و باالتر

521،222

20

طرفین گذر  2متری و باالتر

526،222

22

بقیه گذرهای این بلوک

512،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

124

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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قطعه بیست و دوم
شمال :

خیابان میثم تمار

شرق :

منطقه نظامی نیروی هوایی

جنوب :

خیابان شهید ماهینی

غرب :

خیابان اعتمادیه

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

شرح و موقعیت محل

2

بر خیابان میثم تمار

2،216،622

1

بر خیابان شهید ماهینی

2،263،222

0

بر خیابان شهید موتمن

355،222

2

بر خیابان اعتمادیه(دواس)

2،216،622

5

طرفین گذر  22متری و باالتر

332،122

6

طرفین گذر  26متری و باالتر

355،222

2

طرفین گذر  22متری و باالتر

312،222

2

طرفین گذر  21متری و باالتر

225،222

3

طرفین گذر  22متری و باالتر

223،622

22

طرفین گذر  2متری و باالتر

222،122

22

طرفین گذر  6متری و باالتر

222،222

21

طرفین گذر  2متری و باالتر

220،222

20

بقیه گذرهای این بلوک

222،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

126

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

127

قطعه بیست و سوم
شمال :

خیابان میثم تمار

شرق :

خیابان اعتمادیه

جنوب :

خیابان شهید ماهینی

غرب :

بلوار خلیج فارس

شرح و موقعیت محل

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

2

بر خیابان میثم تمار

2،216،622

1

بر خیابان شهید ماهینی

2،263،222

0

بر خیابان خلیج فارس

2،103،222

2

بر خیابان اعتمادیه(دواس)

2،216،622

5

بر خیابان شهدای دواس

2،216،622

6

طرفین گذر  22متری و باالتر

332،122

2

طرفین گذر  26متری و باالتر

355،222

2

طرفین گذر  22متری و باالتر

312،222

3

طرفین گذر  21متری و باالتر

225،222

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

223،622

22

طرفین گذر  2متری و باالتر

222،122

21

طرفین گذر  6متری و باالتر

222،222

20

طرفین گذر  2متری و باالتر

220،222

22

بقیه گذرهای این بلوک

222،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

128

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

129

قطعه بیست و چهارم
شمال :

خیابان شهید ماهینی

شرق :

خیابان ملك و خیابان ابوعلی سینا

جنوب :

خیابان سلمان فارسی و خیابان آتیه

غرب :

خیابان خلیج فارس

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

شرح و موقعیت محل

2

بر خیابان شهید ماهینی از سه راه دانشگاه تا میدان رفاه

2،263،222

1

بر خیابان شهید ماهینی از میدان رفاه تا سر خیابان ملک

2،263،222

0

بر خیابان ملک

355،222

2

بر خیابان ابوعلی سینا

225،222

5

بر خیابان سلمان فارسی

6

بر خیابان آتیه

225،222

2

بر خیابان خلیج فارس

321،222

2

بر خیابان دانشجو

300،222

3

بر خیابان دارالفنون

300،222

22

بر خیابان باقر العلوم

225،222

22

بر خیابان خیام

300،222

21

بر خیابان بهمنی

332،122

20

بر خیابان شهدای خواجه ها

332،122

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

322،622

25

طرفین گذر  26متری و باالتر

263،222

26

طرفین گذر  22متری و باالتر

202،122

22

طرفین گذر  21متری و باالتر

225،222

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

221،222

23

طرفین گذر  2متری و باالتر

222،622

12

طرفین گذر  6متری و باالتر

222،222

12

طرفین گذر  2متری و باالتر

626،122

11

بقیه گذرهای این بلوک

622،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

2،212،222

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

131

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

131

قطعه بیست و پنجم
شمال :

خیابان شهید ماهینی

شرق :

بلوار شهید یاسینی

جنوب :

خیابان سلمان فارسی

غرب :

خیابان ابوعلی سینا و خیابان ملك

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

شرح و موقعیت محل

2

بر خیابان شهید ماهینی

2،263،222

1

بر بلوار شهید یاسینی

2،221،222

0

بر خیابان ملک

321،622

2

بر خیابان ابوعلی سینا

225،222

5

بر خیابان سلمان فارسی

6

بر خیابان آتشنشانی

322،122

2

بر خیابان پست

322،122

2

بر خیابان بهمنی

2،222،222

3

بر خیابان دکتر علی شریعتی

225،222

22

بر خیابان بهار

225،222

22

بر خیابان میرعلمدار

321،622

21

بر خیابان دکتر حمیدی

225،222

20

بر خیابان اساتید

321،622

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

326،222

25

طرفین گذر  26متری و باالتر

321،622

26

طرفین گذر  22متری و باالتر

222،222

22

طرفین گذر  21متری و باالتر

225،222

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

222،122

23

طرفین گذر  2متری و باالتر

222،222

12

طرفین گذر  6متری و باالتر

220،622

12

طرفین گذر  2متری و باالتر

223،222

11

بقیه گذرهای این بلوک

626،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

2،220،222

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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قطعه بیست و ششم
شمال :

خیابان سلمان فارسی

شرق :

بلوار شهید یاسینی

جنوب :

منطقه نظامی

غرب :

دریا

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

شرح و موقعیت محل

2

بر خیابان سلمان فارسی از بلوار شهید یاسینی تا سر خیابان پست

2،220،222

1

بر خیابان سلمان فارسی از خیابان پست تا ابتدای خیابان آتیه

2،212،222

0

بر خیابان آتیه

225،222

2

بر بلوار شهید یاسینی

322،222

5

بر خیابان امام حسن مجتبی

602،222

6

بر خیابان ریشهر

655،122

2

بر خیابان پارسیان

655،122

2

بر خیابان باغ بهزاد

602،222

3

طرفین گذر  22متری و باالتر

655،122

22

طرفین گذر  26متری و باالتر

602،222

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

622،222

21

طرفین گذر  21متری و باالتر

525،222

20

طرفین گذر  22متری و باالتر

562،622

22

طرفین گذر  2متری و باالتر

502،122

25

طرفین گذر  6متری و باالتر

522،222

26

طرفین گذر  2متری و باالتر

232،222

22

بقیه گذرهای این بلوک

262،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

135

قطعه بیست و هفتم
شمال :

کوی ریشهر

شرق :

بلوار شهید یاسینی

جنوب :

منطقه نظامی

غرب :

منطقه نظامی

شرح و موقعیت محل

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

2

بر بلوار شهید یاسینی تا سه راه نیروگاه

322،222

1

بر بلوار شهید یاسینی از سه راه نیروگاه به بعد

322،222

0

بر خیابان چه باغ

525،222

2

بر خیابان استاد معین

655،122

5

بر خیابان ادیب

602،222

6

بر خیابان شهدای سرتل

215،222

2

بر خیابان مالک اشتر

655،122

2

طرفین گذر  22متری و باالتر

655،122

3

طرفین گذر  26متری و باالتر

602،222

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

622،222

22

طرفین گذر  21متری و باالتر

525،222

21

طرفین گذر  22متری و باالتر

562،622

20

طرفین گذر  2متری و باالتر

502،122

22

طرفین گذر  6متری و باالتر

522،222

25

طرفین گذر  2متری و باالتر

232،222

26

طرفین گذر  1متری و باالتر

262،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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قطعه بیست و هشتم
شمال :

خیابان شهدای نیرو دریایی

شرق :

تنگك اول ،دوم و سوم

جنوب :

پایان محدوده خدمات رسانی شهرداری

غرب :

بلوار شهید یاسینی

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

شرح و موقعیت محل

2

بر خیابان شهدای نیرو دریایی

2،223،222

1

بر بلوار شهید یاسینی تا سر خیابان سلمان فارسی

2،221،222

0

بر بلوار شهید یاسینی از خیابان سلمان فارسی تا سه راه نیروگاه

322،222

2

بر بلوار شهید یاسینی از سه راه نیروگاه به بعد

322،222

5

بر خیابان امامزاده

032،222

6

بر خیابان شهدای امامزاده

062،222

2

اراضی واقع در نیروی دریایی و توانیر

015،222

2

اراضی واقع در فنس رادار

015،222

3

طرفین گذر  22متری و باالتر

062،222

22

طرفین گذر  26متری و باالتر

052،222

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

002،222

21

طرفین گذر  21متری و باالتر

015،222

20

طرفین گذر  22متری و باالتر

021،222

22

طرفین گذر  2متری و باالتر

133،222

25

طرفین گذر  6متری و باالتر

126،222

26

طرفین گذر  2متری و باالتر

120،222

22

بقیه گذرهای این بلوک

162،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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قطعه بیست و نهم
شمال :

خیابان شهدای نیروی دریایی و سپهبد قره نی

شرق :

محدوده دشتستان و چغادک

جنوب :

انتهای محدوده خدمات رسانی شهرداری

غرب :

منطقه نظامی

ردیف

قیمت منطقه ای(ریال) ()P

شرح و موقعیت محل

2

بر بزرگراه سپهبد قره نی

222،122

1

بر خیابان نیروگاه اتمی

602،222

0

بر خیابان شهدای نیروی دریایی

2

بر خیابان تنگک اول

220،222

5

بر خیابان تنگک دوم

220،222

6

بر خیابان تنگک سوم

220،222

2

بر بلوار شهید مهدوی

503،522

2

طرفین گذر  22متری و باالتر

062،222

3

طرفین گذر  26متری و باالتر

052،222

22

طرفین گذر  22متری و باالتر

002،222

22

طرفین گذر  21متری و باالتر

015،222

21

طرفین گذر  22متری و باالتر

021،222

20

طرفین گذر  2متری و باالتر

133،222

22

طرفین گذر  6متری و باالتر

126،222

25

طرفین گذر  2متری و باالتر

120،222

26

بقیه گذرهای این بلوک

162،222

شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

2،223،222

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر
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شاهرخ قاسمی
سرپرست اداره تشخیص ووصول درآمد

قائم قنبرپور

حسین حیدری

سرپرست معاونت توسعه مدیرت ومنابع

شهرداربندربوشهر

جعفرپورکبگانی
رئیس شورای اسالمی شهربوشهر

