تعرفه منابع درآمدی شهرداری بندر بوشهر و سازمان های وابسته سال 7931
محاسبه عوارض ساخت و ساز مسكوني

الف ) جدول محاسبه عوارض ساخت برای یک واحد
رديف

سطح بنا

عوارض بر اساس R

.

لغایت  08متر مربع

81.0

2

لغایت  .88متر مربع

81..

.

لغایت  .58متر مربع

810.

4

لغایت  288متر مربع

8102

5

لغایت  .88متر مربع

.1.2

0

لغایت  488متر مربع

.10

7

لغایت  588متر مربع

.11

0

لغایت  088متر مربع

.147

1

لغایت  088متر مربع

41.7

.8

لغایت  .888متر مربع

411.

..

بيش از  .888متر مربع

5141

ب)جدول محاسبه عوارض زیربنای مسکونی بيش از یک واحد
رديف

سطح بنا

عوارض هر متر مربع

.

لغایت 488متر مربع

( [÷ .88 × S.تعداد واحد ÷])8175(R+ (S

2

لغایت 088متر مربع

( [÷ .88 × S.تعداد واحد ÷] )811(R+ (S

ج) جدول محاسبه عوارض زیربنای مسکونی بيش از یک واحد
رديف

سطح بنا

عوارض هر متر مربع

.

لغایت  .888متر مربع

( [÷ .88 × S.تعداد واحد ÷] ).1.4(R+ (S

2

لغایت 2588متر مربع

( [÷ .88 × S.تعداد واحد ÷] ).140(R+ (S

.

بيش از  2588متر مربع

( [÷ .88 × S.تعداد واحد ÷] ).157(R+ (S

:Sشامل کل متراژزیربنای مسکونی بعالوه پارکينگ ورمپ و ...می شود.
 :S.شامل کل زیربنای مسکونی ( تراس ،پيش آمدگی ،راه پله ،زیربنای مسکونی) می شود.
توضيحات:

توضيح :.دریافت پروانه ساختمانی با ثبت درخواست مالک در شهرداری و انجام کارشناسی شروع خواهد شد .وليکن وصول عوارض مربوطه مطابق فرم ارائه شده بعد از تایيدات
حوزه شهرسازی و پس از سير مراحل اداری براساس تعرفه روز منابع درآمدی محاسبه خواهدگردید (.عوارض محاسبه موضوع ماده  5قانون شورای عالی شهرسازی و معماری و
محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی برابر درخواست مالک هرکدام به نرخ روز محاسبه و وصول می گردد .بنابراین وصول عوارض مندرج در فرم محاسبه ماده  5قانون شورای
عالی شهرسازی و معماری مبنای نرخ محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی نمی گردد و می بایست تمامی عوارض با توجه به نوع درخواست براساس آخرین تعرفه منابع
درآمدی محاسبه و وصول گردد.
توضيح  :2مالک موظف است طبق مجوز تهيه نقشه ،نسبت به تهيه و ارائه آن به شهرداری دراسرع وقت اقدام نماید .به هرصورت مبنای محاسبه صدور پروانه ساختمانی  ،براساس
دفترچه ضریب فزاینده زمان صدور پروانه ساختمانی محاسبه خواهد شد.
توضيح  :.منظور از ضریب فزاینده (  )Rعبارت است از عددی که مطابق جدول پيوستی تعرفه منابع درآمدی برای هر قطعه بر اساس گذربندی امالك مشخص شده و در ضریب
محاسباتی عوارض یا بهای خدمات ضرب می گردد.

تبصره :ضریب محاسباتی ،عددی است که بر اساس نوع درخواست و مبنای عوارض و بهای خدمات مشخص و به تصویب شورای محترم اسالمی شهر بوشهر رسيده واز زمان ابالغ
قابل اجرا می باشد.
توضيح :4در محاسبه عوارض ساخت و ساز چنانچه زمين دارای چند بر باشد براساس بيشترین ضریب عددی قطعه بندی مندرج در تعرفه ،محاسبه خواهد شد.
توضيح : 5در هنگام اضافه بنا ،اضافه اشکوب ،تبدیل در مجتمع های مسکونی و خانه های تک واحدی ،مشروط بر اینکه مقررات و ضوابط شهرسازی رعایت شده باشد ،صدور
پروانه ساختمانی صرفاً برای متراژ بنای ایجادی یا تبدیلی منظور و محاسبه خواهد شد.
توضيح  : 0در ساختمانهای مختلط مسکونی ،تجاری ،عوارض زیر بنای مساحت مسکونی وفق مقررات و ضوابط مربوطه دریافت خواهد شد.
توضيح  :7ارزش افزوده عوارض ساخت و ساز بنایی که بصورت خالف و بدون پروانه احداث شده باشد در صورتی که رأی قطعی کميسيون ماده صد بر ابقای بنا باشد ،به ميزان 5
برابر معمول وصول خواهد شد.
توضيح :0ارزش افزوده عوارض ساخت و ساز اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی ،به ميزان  2برابر معمول وصول خواهد شد.
توضيح  :1در هنگام محاسبه عوارض ساخت و ساز بنایی که قبالً پایانکار را اخذ نموده بعد از رعایت مقررات ،ضوابط و اصول شهرسازی  ،مبنای محاسبه عوارض ،متراژ
درخواستی اضافه بنا و یا اضافه اشکوب می باشد.
توضيح :.8درمحاسبه عوارض ماده پنج ،مالك پرداخت عوارض بصورت نقد یا اقساط می باشد.
توضيح :..به استناد تبصره  .قانون ماليات بر ارزش افزوده  ،هرگونه تخفيف و معافيت بر عوارض شهرداری ممنوع بوده مگر اینکه در بودجه سنواتی محل تخفيف لحاظ و به
شهرداری پرداخت شود و یا اینکه موارد قانونی مصوب مجلس در بودجه سنواتی لحاظ گردد.
توضيح :.2واحدهای آهن فروشی  ،بلوك زنی و فروش مصالح ساختمانی و فروش ضایعات آهن ،الستيک و ...که عالوه بر قسمتهای مسقف و احداثی از فضای باز به عنوان
انبارکاال و باسکول استفاده مینمایند قسمتهای مسقف مشمول عوارض ساخت و ساز تجاری بوده و فضاهای باز معادل  %78عوارض استفاده به عنوان فضای تجاری مشمول
دریافت عوارض ساخت و ساز تجاری خواهد بود.
تبصره یک  :در صورت واریز عوارض فضای باز موضوع توضيح فوق الذکرو درخواست اخذ مجوز ،در صورت مسقف نمودن همان محل بدون تغييرات فيزیکی %78،
مابهالتفاوت زمان وار یز وجه نسبت به تعرفه منابع روز درآمد محاسبه و اخذ خواهد شد .
تبصره دو :سایر موارد مشابه با کاربری مربوطه تبصره فوق ،بعد از تایيد کميسيون فنی درآمد ،حقوقی و شهرسازی با رعایت ضوابط شهرسازی و تعرفه مربوطه مبنای عمل محاسبه
عوارض قرار می گيرد.
توضيح  : ..درصو رت مفقود شدن پروانه ساختمانی توسط مالک  ،بعد از سير مراحل اداری و اخذ عوارض مربوطه برابر پروانه ساختمانی صادره (اعم عوارض کارشناسی  ،تمدید
پروانه و  )...بابت صدور المثنی پروانه ساختمانی مالک بایستی مبلغ  588/888ریال به حساب شهرداری واریز نماید .درخواست صدور شناسنامه ساختمان برای امالك با رعایت
ضوابط موجود نيز مشمول پرداخت عوارض یاد شده می گردد.
توجه  :دستور العمل شماره  ..78/.8/.1-2.75./././.4درخصوص محاسبه عوارض ساخت ساز اداری و تجاری در مصوبه سال  ..14حذف و براساس جدول محاسباتی
آخرین مصوب شورای اسالمی شهر بوشهر اقدامی گردد.
توضيح  :.4مطابق قانون شهرداریها و دستور العمل محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی ،مدت زمان مقتضی به انضمام تمدید ساالنه را ،مدت  5سال از تاریخ صدور پروانه
ساختمانی اعالم نموده است .با عنایت به مصوبات صادره اعم از تخفيف و یا احداث پروژه با مشارکت شهرداری با آورده اعالم بدهی عوارض و ، ...در صورت اتمام مهلت قانونی
پروانه ساختمانی مبنای محاسبات جدید ،معادل محاسبه عوارض زمان صدور پروانه ساختمانی بوده که از عوارض روز کسر و مالک مکلف به پرداخت عوارض مابه التفاوت اعالم
شده می باشد .
تبصره یک :منظور از مهلت قانونی پروانه ساختمانی،شرایط موجود درتعرفه عوارض تمدید پروانه ساختمانی می باشد.
مثال :مالک برای احداث پروژه ساختمانی برابر مصوبه شورای محترم اسالمی مبلغ عوارض و بهای خدمات اعالم شده را برابر شرایط جذب سرمایه گذاری یا مشارکت ،به عنوان
آورده شهرد اری در نظر گرفته می شود.در صورتيکه مالک در مدت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی نسبت به اتمام پروژه اقدام ننماید .بدیهی است در صورت عدم اخذ پایانکار

در مهلت قانونی ،دیون اضافه بابت عوارض اتمام مهلت قانونی  ،یا اضافه برساخت و ساز قانونی به عنوان آورده جدید شهرداری قلمداد شده و مطابق فرمول ذیل بایستی جز
مطالبات شهرداری در نظر گرفته شود.
توضيح مثال فوق:
آورده شهرداری کل عوارض زمان صدور پروانه ساخت که مالک ميبایست به حساب شهرداری واریز نماید.
از محاسبه عوارض قانونی برابر آخرین تعرفه منابع درآمد به متراژ موجود کسر می شود و به عنوان آورده شهرداری در نظر گرفته می شود.
تبصره دو :در صورتيکه پروانه ساختمانی اخذ شده از شهرداری برابر ضوابط و مصوبات قانونی مشمول تخفيف عوارض شود و مالک نتواند برابر مهلت قانونی نسبت به اتمام پروژه
و اخذ پایانکار یا شناسنامه ساختمانی اقدا م نماید ،جهت محاسبه عوارض کل مبلغ محاسبه شده در زمان اخذ مجوز ( مبلغ واریزی +مبلغ و ميزان معافيت) مبنای عمل و محاسبه
جدید در نظر گرفته می شود.
عوارض واحد اضافه:

مالکين امالك در سطح حوزه خدماتی شهر بوشهر برابر ضوابط مکلف به پرداخت عوارض و اخذ مجوز جهت احداث بنا می باشند  .درصورت افزایش واحد اضافه بدون اخذ
مجوز از شهرداری ،بعد از مطرح شدن پرونده در کميسيون ماده صد و در صورت رای بر ابقای واحد اضافه ،مالک مکلف به پرداخت عوارض به شرح جدول ذیل می باشد.
رديف

نوع كاربری

ضريب محاسباتي

.

مسکونی

28

2

تجاری

.8

.

اداری

08

4

سایر

25

تبصره یک :عوارض مازاد بر سطح اشغال بنا نسبت به سطح اشغال مجاز در صورت افزایش بنا جداگانه محاسبه و وصول خواهد شد .
تبصره دو :عوارض زیربنای واریزی در زمان صدور پروانه ساختمانی از بدهی اعالم شده مطابق همان طبقه ( با متراژ مجاز ) کسر و اعالم عوارض می گردد.

عوارض ساخت و ساز يك متر مربع برای يك واحد ( اداری ،تجاری ،آموزشي و )...

رديف

طبقات

خدماتي)

0

انبار

415

..

.

2

.

..

811

.

811

8

811

.

2

تجاری ( تجاری

7

نيم طبقه

415

.0

.

2

.

.0

811

.

811

8

.

4

2

اداری

صنعتي و كارگاهي

جهانگردی و پذيرايي

حمل و نقل و انبار

اداری – انتظامي

ورزشي

بهداشتي و درماني

0

چهارم به باال

415

.4

810

415

810

.4

.

415

.

8

817

5

4

فرهنگي

5

سوم

0

.0

7

415

7

.0

.

0

.

8

817

0

5

اسكله وبندرگاه

4

دوم

1

.0

7

0

7

.0

2

0

2

8

1

7

0

مذهبي

.

اول

..

28

7

7

7

28

2

1

2

8

.

1

7

آموزش عالي

2

همکف

..

24

0

1

0

2.

.

.8

.

..

2

.8

0

آموزشي

.

زیر زمين

.8

.4

2

7

2

.4

.

7

0

8

.

1

0

عوارض ساخت و ساز يك متر مربع برای بيش از واحد ( اداری ،تجاری ،آموزشي و )...

رديف

طبقات

تجاری ( تجاری خدماتي)

اداری

صنعتي و كارگاهي

جهانگردی و پذيرايي

حمل و نقل و انبار

اداری – انتظامي

ورزشي

بهداشتي و درماني

فرهنگي

اسكله و بندرگاه

مذهبي

آموزش عالي

آموزشي

.

زیر زمين

8115

.144

811

8107

811

.144

.1.2

8170

.1.2

8

.1.2

8170

8150

2

همکف

.1.4

214

8170

811

8170

214

8107

.

8107

..14

81.4

.

8170

.

اول

.1.2

214

8107

8107

8107

214

8107

811

8145

8

81.4

811

8107

4

دوم

811

214

8107

8150

8107

214

8150

8170

81.4

8

81.4

8170

8107

5

سوم

8107

214

8107

8145

8107

214

8145

8107

81.4

8

81.4

8107

8145

0

چهارم به باال

8145

214

8150

81.4

8150

214

81.4

8145

81.4

8

81.4

8145

81.4

7

نيم طبقه

8145

214

81.4

8122

81.4

214

81.4

81.4

8122

8

8122

81.4

81.4

0

انبار

8145

.180

81.4

8122

81.4

.180

81.4

81.4

8122

8

8122

81.4

81.4

ضريب عوارض مازاد بر سطح اشغال مجاز (تجاری ،اداری و …)

رديف

طبقات

تجاری ( تجاری خدماتي)

اداری– انتظامي

مسكوني

.

اول

40

5.

.1

45

20

5

7

5

.4

..

5

28

22

.1

8

..

4

دوم

4.

5.

.7

.1

22

.

0

.

.4

..

.

.7

22

.1

8

..

5

سوم

.1

5.

.2

.5

28

2

4

2

.4

..

2

.5

22

.1

8

..

0

چهارم به باال

.4

5.

20

21

.7

2

.

2

.4

..

2

.2

22

.1

8

..

7

انباری

22

5.

.

.

0

2

2

2

..

4

2

.

0

0

8

4

0

نيم طبقه

.7

5.

20

20

0

0

0

0

2.

1

0

1

.7

.7

8

1

1

پيلوت

..

.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

8

7

مسكوني درراستای

2

همکف

41

5.

40

41

21

0

1

0

44

.7

0

22

22

.1

8

.7

همبادی خط آسمان

راه پله و مشاعات

فرهنگي

آموزشي

ورزشي

كلينيك پزشكان

بهداشتي و درماني

مذهبي

صنعتي ،انبار و گارگاه

تفريحي و توريستي

جهانگردی و پذيرايي

پاركينگ

آموزش عالي

.

زیرزمين

.7

48

0

0

0

.

.

.

.0

7

.

0

0

0

8

7

تبصره یک :منظور از محاسبه عوارض مازاد بر سطح اشغال مجاز راه پله  ،آسانسورو سایر مشاعات در زمان محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی ،جهت اجازه شروع پروژه
بابت عوارض مازاد بر سطح اشغال مجاز می باشد که به عنوان عوارض مربوطه محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره دو :عوارض بر سطح اشغال در ستون پيلوت بابت مازاد می باشد که مبنای محاسبه و وصول عوارض قلمداد می گردد.
تبصره سه  :ميزان معافيت پایه مالی سطح اشغال مجاز مسکونی  .28درصد عرصه تا سقف  .88متر مربع با رعایت حداکثرميزان 08درصد درهرطبقه بصورت مجزا تعيين می گردد.
تبصره چهار  :ضریب سایر کاربریهای همتراز و مشابه که درجدول فوق نمی باشد بعد از تشکيل جلسه کارشناسی حوزه شهرسازی ،حقوقی و درآمد معين و مالك عمل قرارمی
گيرد.
تبصره پنج :منظور از عوارض سطح اشغال مجاز مسکونی در راستای همبادی خط آسمان برای امالکی است که به موجب طرح ميزان ارتفاع آنها مشخص بوده ولی در راستای
رعایت همبادی با امالك مجاور بعد از تایيد کميسيون ماده  5برابر مقررات نسبت به محاسبه عوارض یاد شده اقدام می گردد.

تبصره شش :در صورتيکه مالک برابر تعرفه منابع درآمد سال محاسبه عوارض نسبت به پرداخت عوارض (نقدی یااقساط) اقدام شود و اخذ پروانه ساختمانی بعلت سير مراحل اداری
به سال بعد موکول شود مشمول تعرفه سال جدید نمی گردد(.اضافه متراژ مشمول تعرفه جدید ميگردد)
تبصره هفت :در محاسبه عوارض ساختمان بصورت دوبلکس مبنای محاسبه عوارض مازاد بر سطح اشغال واحد مطابق با ضوابط شهرسازی می باشد.
تبصره هشت :با توجه به معافيت سطح اشغال مجاز بنا ،در صورت احداث زیرزمين یا پيلوت جهت استفاده پارکينگ ،مبنای معافيت فوق الذکر برای طبقات باالی پارکينگ
می باشد.
ضريب عوارض بر مازاد بر سطح اشغال بنا (تجاری ،اداری و …) بعد از طرح در كميسيون ماده صد

رديف

طبقات

تجاری و تجاری خدماتي

اداری  -انتظامي

مسكوني

مسكوني درراستای همبادی خط آسمان

راه پله ها و مشاعات

فرهنگي

آموزشي

ورزشي

كلينيك پزشكان

بهداشتي و درماني

مذهبي

صنعتي ،انبار و گارگاه

تفريحي و توريستي

جهانگردی و پذيرايي

پاركينگ

آموزش عالي

.

زیرزمين

41

40

0

0

0

2

2

2

.0

7

2

0

0

0

8

7

2

همکف

50

00

55

5.

20

..

..

..

41

28

..

20

20

20

8

28

.

اول

52

00

41

5.

20

.8

.8

.8

4.

.0

.8

2.

20

20

8

.7

4

دوم

47

00

44

40

22

1

1

1

4.

.0

1

28

20

20

8

.7

5

سوم

.0

00

.1

4.

28

7

7

7

4.

.0

7

.7

20

20

8

.7

0

چهارم به باال

.0

00

.7

.0

.7

0

0

0

4.

.0

0

.5

20

20

8

.7

7

انباری

25

00

4

4

8

2

2

2

..

5

2

4

1

1

8

5

0

نيم طبقه

.1

00

20

20

8

1

1

1

2.

1

1

.8

2.

2.

8

..

1

پيلوت

..

..

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

تبصره یک :منظور از محاسبه عوارض ارزش افزوده راه پله  ،آسانسورو سایر مشاعات در زمان محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی جهت اجازه شروع پروژه جزء مازاد بر
سطح اشغال بنا می باشد که به عنوان عوارض مربوطه محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره دو :عوارض حق استفاده در ستون پيلوت بابت مازاد برارزش افزوده مجاز می باشد که مبنای محاسبه و وصول عوارض قلمداد می گردد.
تبصره سه  :ميزان معافيت تراکم پایه مالی مسکونی  .28درصد عرصه تا سقف  .88متر مربع با رعایت حداکثرميزان 08درصد درهرطبقه بصورت مجزا تعيين می گردد.
تبصره چهار :درصورت تخلف در ملک و پس از ارجاع پرونده به کميسيون ماده صد قانون شهرداریها و درصورت عدم رای به قلع بنا ،عوارض مربوطه مطابق شماره دادنامه 700
مورخه  10/.871مورخه  ..10/80/81هيات عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری بر اساس جدول فوق محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره پنج  :درصورتی که مالک بصورت مجاز یا غير مجاز (ارجاع به کميسيون ماده صد و صدور رای قطعی مبنی بر ابقای بنا) نسبت به تبدیل نيم طبقه به طبقه اقدام نماید ،مشمول
پرداخت عوارض مازاد بر سطح اشغال بنا برابر جدول فوق می گردد.
ماده واحده عوارض ساختمانی  :مستند به بند 24ماده  55قانون شهرداریها و تبصره های یازده گانه ماده صد قانون شهرداریها ،مالکين مکلف به اجرای ساخت و ساز برر مبنرای پروانره
ساختمانی صادره می باشند  .در صورت احداث بنا فاقد مجوز ساختمانی از شهرداری بندر بوشهر ،بعد از طرح در کميسيون ماده  .88قانون یاد شده و رای قطعی مبنی برر ابقرای بنرا،
مالک یا ذینفع قانونی عالوه بر پرداخت جریمه یا اجرای آن مکلف به پرداخت عوارض مازاد بر پروانه ساختمانی یا متراژ احداثی می باشد.
الف)ضريب محاسبه عوارض ارزش افزوده حاصل از تعيين كاربری (حق استفاده) عرصه با كاربريهای مشخص شده:

تبصره  :.جهت محاسبه عوارض ارزش افزوده حاصل از تعيين کاربری (حق استفاده)عرصه برای تمامی کاربریها بجز کاربری مسکونی به تجاری ،مطابق جدول فوق محاسبه و
وصول می گردد.

تبصره :2صدور دستور نقشه منوط به پرداخت درآمدهای قانونی مربوطه (بصورت نقد یا بصورت اقساط به صالحدید شهرداری مطابق آیين نامه تقسيط عوارض) می باشد.
ب)ضريب محاسبه عوارض ارزش افزوده حاصل از تعيين كاربری (حق استفاده)عرصه باالی  055مترمربع

جهت محاسبه عوارض ارزش افزوده حاصل از تعيين کاربری (حق استفاده)اراضی باالی 588مترمربع ،کاربریهای آموزشی،ورزشی ،بهداشتی و درمانی ،فضای سبز ،حمل و نقل،
تجهيزات شهری ،پارکينگ ،انبار و کارگاه ،اراضی نظامی و انتظامی به کاربریهای مسکونی ،اداری ،تجاری  ،بهداشتی و درمانی بر اساس فرمول و جدول ذیل محاسبه و وصول
خواهد شد .جهت محاسبه ع وارض ارزش افزوده حاصل از تعيين کاربری(حق استفاده) پایه اوليه بر اساس کاربری مسکونی می باشد ،بجز اینکه نوع کاربری اوليه پالك مورد
نظردر سيستم برنامه درآمد شهرداری بندر بوشهر باشد.

 : Sمساحت  :K ،موقعيت ملک

ضريب

نوع كاربری

ضريب

.

مسکونی

2

2

اداری

4

.

تجاری

.

4

سایر

.

 :Rضریب فزاینده :Zضریب محاسباتی بر اساس نوع کاربری محاسبه عوارض ارزش افزوده حاصل از تعيين کاربری (حق استفاده)اراضی

باالی 588مترمربع =Z × R × K(1،.،2( ×S
 : .Kاراضی واقع شده در محدوده بافت جنوبی( رونی ،ریشهر ،امامزاده ،سرتل ،سبزآباد ) ()48 R
 : 2Kبرخيابان امام خمينی(ره) از ميدان امام تا ميدان ساعت )58 R( ،
 : .Kبرخيابان شهيد باهنر  ،شهيد مدرس  ،جانبازان  ،شهيد عاشوری  ،بهشت صادق  ،شهيد طالقانی ،شهيد ماهينی  ،بهمنی  ،شهيد رجایی ،خيابان وليعصر ،خيابان خليج فارس ،شهيد
بهشتی،خيابان امام خمينی ( ره) از بعد ميدان ساعت به سمت چهارراه دادگستری ،رئيسعلی دلواری  ،یادگار امام خيابان شهيد بهشتی از سه راهی عاشوری به سمت فرودگاه بين
المللی ،خيابان امام رضا(ع) ،خيابان دواس،خيابان جاللی تا سه راهی دانشگاه خليج فارس ،خيابان مخبلند ،خيابان صنعت  ،خيابان سامان  ،خيابان آزادگان  ،خيابان فاطميه  ،خيابان
مالصدرا ،خيابان توحيد ، ،خيابان فرهنگ ،خيابان معلم  ،خيابان والفجر ،خيابان حافظ ،خيابان مطهری  ،خيابان ليان ،خيابان عدالت  ،خيابان جاشو،خيابان آزادگان ،خيابان جمهوری
اسالمی،خيابان خبرنگار،خيابان نواب صفوی،خيابان آزادگان،خيابان دانش آموز،خيابان انقالب ،خيابان شهدا ( ) 08R
: 4Kخيابان بعثت  ،شهيد چمران  ،شهيد آوینی  ،غدیر ،خيابان فتح المبين  ،مالصدرا ،خيابان بيت المقدس ،خيابان شهداء(گلخانه) خيابان کارگر ،خيابان فردوسی ،خيابان مبارزان،
خيابان ابوشهر ،آیت اهلل بالدی  ،خيابان جهاد ،خيابان ورزش ،خيابان شهيد شهریاری ،خيابان مير علمدار،خيابانآتشنشانی(بهمنی) ،خيابان ایثار ،خيابان برجاده نيروگاه () 08R
 : 5Kخيابان شهيد فکوری ،خيابان شهدای بن مانع ،خيابان خيبر ،خيابان خيابان نسترن تا ميدان انتظام  ،المهدی عج ،شهيد سپهبد قره نی  ،اراضی واقع در تنگکها طرفين بزرگراه امام
علی (ع) ().88 R
 : 0Kاراضی آزاد شده نظامی (پایگاه هوایی ،دریایی و )...وارد شده به حوزه خدماتی ().48 R
تبصره  :.اراضی فرعی محدوده هر گروه (قيد نشده در گروههای فوق ) مطابق قطعه اعالمی در دفترچه ارزش معامالتی ،با  28Rافزایش ،بطوری که نسبت به گذر اصلی تجاوز
ننماید محاسبه می گردد.
تبصره :2برخيابانهای اصلی قيد نشده در ردیفهای فوق،مطابق گذرهمتراز گذر اصلی مجاور محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره :.فرمول محاسباتی فوق مشمول کاربریهای آموزشی ،ورزشی،بهداشتی و درمانی ،فضای سبز ،حمل و نقل ،تجهيزات شهری ،پارکينگ ،انبار و کارگاه ،اراضی نظامی و
انتظامی به کاربریهای مسکونی ،اداری ،تجاری ،بهداشتی و درمانی برابر تایيدات کميته فنی متشکل از حوزه شهرسازی  ،درآمد ،امالك و حقوقی می گردد.
تبصره  :4مالکينی که حداقل  48درصد از ميزان عرصه خود را به عنوان سهم شهرداری واگذار می نمایند مشمول محاسبه عوارض یاد شده نمی گردند.
تبصره  :5حداقل عوارض هر متر مربع برای محاسبه عوارض ارزش افزوده حاصل از تعيين کاربری (حق استفاده)فضای سبز به کاربری تجاری،اداری،بهداشتی و درمانی
 4/888/888ریال ميباشد(.شرایط فوق به قوت خود باقی است).

ج)ضريب محاسبه عوارض ارزش افزوده حاصل از تعيين كاربری (حق استفاده)ازمسكوني به تجاری :

عوارض حق استفاده حاصل از تعيين کاربری ازمسکونی به تجاری = (

ضریب فزاینده
..88

) ضریب فزاینده

رديف

عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تعيين كاربری (مسكوني به تجاری)

ضريب

.

برميدان امام خمينی (ره)

10

2

خيابان امام خمينی(ره) ار بعد از ميدان تا امتداد چهار راه دادگستری

75

.

خيابان یادگار امام(ره)

58

4

خيابان بعثت

58

5

خيابان توحيد

58

0

طرفين خيابان مالصدرا (شرقی وغربی)

58

7

خيابان مبارزان

48

0

خيابان فاطميه

48

1

خيابان قائم(عج) ،خيابان بدر(حاج نجف) ،خيابان شهيد عالی حسينی

48

.8

خيابان شهيد مطهری از ميدان امام تا ميدان شهيد مطهری

78

..

خيابان شهيد رجائی

58

.2

خيابان شهيد مدرس

58

..

خيابان شهيد باهنر

58

.4

خيابان جانبازان(بيسيم)

55

.5

خيابان آزادگان  ،خيابان امام رضا (ع)

45

.0

خيابان سامان

45

.7

خيابان هجرت

48

.0

خيابان فرهنگ

48

.1

خيابان ایثار

48

28

خيابان بيت المقدس

45

2.

خيابان عدالت

48

22

خيابان شهيد عاشوری (بهارستان)

08

2.

خيابان المهدی(عج)

48

24

خيابان غدیر

48

25

خيابان شهيد آوینی

48

20

خيابان فردوسی

48

27

برخيابان حد فاصل خيابان خيبرتا خيابان شهيد چمران

48

20

برخيابان شهدای بنمانع

48

21

خيابان بهشت صادق

45

.8

خيابان جمهوری

48

..

خيابان کارگر(هاللی)

45

.2

خيابان خبرنگار

48

..

خيابان فتح المبين

48

.4

طرفين خيابان شهيد طالقانی از ميدان شهيد مطهری تا امتداد خيابان خليج فارس

45

.5

خيابان والفجر

48

.0

خيابان جاشو و صنعت

48

.7

خيابان شهيد طالقانی از ميدان شهيد مطهری تا ميدان آزادی

58

.0

خيابان حافظ شمالی وخيابان شهيد نواب شمالی

08

.1

خيابان حافظ جنوبی و خيابان شهيد صفوی جنوبی

45

48

خيابان ليان شرقی و غربی

55

4.

خيابان وليعصر (عج)

55

42

خيابان شهداء

02

4.

خيابان معلم

45

44

خيابان دانش آموز

08

45

خيابان سيراف

.5

40

خيابان ایالم

.5

47

خيابان تنگستان ،خيابان دشتستان

.5

40

برميدان انقالب

75

41

خيابان انقالب تا خيابان آهنگران

78

58

خيابان انقالب از امتداد خيابان آهنگران تا کنار ساحل (امتداد خيابان خليج فارس)

08

5.

خيابان آیت اهلل بالدی

55

52

خيابان شهيد رئيسعلی دلواری

55

5.

خيابان شهيد حيدری ،خيابان شهيد شهریاری ،خيابان ورزش  ،خيابان ایثار ،خيابان جهاد و علوی

48

54

خيابان خليج فارس از خيابان شهيد فکوری تا حد مرز جاللی( نفتکش)

48

55

خيابان خليج فارس از بعد جاللی(بعد نفتکش) تا تقاطع خيابان شهيد ماهينی

45

50

خيابان ميثم تمار(مخبلند) از ميدان رفاه تا امتداد خيابان خليج فارس و خيابان شهدای دواس

45

57

خيابان شهيد بهشتی از ميدان امام(ره)تا سه راهی خيابان شهيد عاشوری

78

50

خيابان شهيد بهشتی از سه راهی خيابان عاشوری تا ميدان معراج

55

51

خيابان شهيد چمران از ميدان رئيسعلی دلواری تا ميدان معراج

75

08

خيابان شهيد نسترن از ميدان انتظام تا امتداد خيابان شهيد عاشوری

48

0.

طرفين خيابان شهيد فکوری

48

02

طرفين خيابان شهيد سپهند قره نی

48

0.

طرفين خيابان بهمنی و شهيد ماهينی و طرفين خيابان دانشگاه خليج فارس

58

04

بر خيابانهای امامزاده عبدالمهيمن ،ریشهر،تنگکها ،سرتل ،سبزآباد(قدیم وجدید)

45

05

برخيابان نيروگاه اتمی از ميدان آزادی تا امتداد محدوده خدماتی تنگک سوم

45

00

طرفين خيابان آتشنشانی(بهمنی)

48

07

طرفين خيابان کنارمخابرات بهمنی

48

00

برخيابان سبز آباد تا از ميدان حر تا محدوده خدماتی امتداد خيابان سرتل

45

01

طرفين خيابان ميرعلمدار

48

78

طرفين خيابان خواجه ها

45

7.

طرفين خيابان سلمان فارسی

45

72

اراضی واقع در محدوده فنس هوایی ،دریایی،رادار(بعد از رهاسازی)

45

7.

طرفين بزرگراه امام علی (ع)

58

74

طرفين خيابان از ميدان آزادی تا پليس راه قدیم

48

75

طرفين خيابان ابوشهر

48

70

طرفين خيابان شهدای جفره

48

77

طرفين خيابان جدید الحداث شهدای مسجد توحيد

48

70

طرفين خيابان شهدا(گلخانه)

45

71

طرفين خيابان شهدای دواس

45

تبصره  :در کليه موارد مشابه ،ضریب فزاینده ،نسبت به باالترین ضریب خيابان هایی که در موارد باال قيد نشده یا شکل نگرفته اند ،با  .ضریب کمتر محاسبه می شود.
عوارض تامين هزينه های خدمات عمومي و شهری

کليه مالکين اعم از حقيقی یا حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می نم ایند طبق ضوابط طرح تفصيلی و مقررات مربوطه ملزم به تأمين پارکينگ به حد نياز می باشند.
طرح پارکينگ نيز شامل ورود و خروج اتومبيل و محل عبور و توقف آنها است که باید به همراه نقشه های ساختمانی ارائه شود.

عوارض تامين هزینه های خدمات عمومی و شهری موضوع این تعرف ه به هنگام صدور پروانه ساختمانی و در مناطقی که امکان تأمين پارکينگ وجود نداشته باشد .به شرح ذیل:
-.ساختمان در بر خيابانهای با باند تندرو به عرض  45متر و بيشتر قرار داشتهودسترسی به محل اتومبيل رو نداشته باشد.
 -2ساختمان در فاصله  .88متری تقاطع خيابانهای به عرض  28متر و بيشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبيل رو نداشته باشد.
 -.ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداده باشد.
 -4ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که بعلت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبيل نباشد.
 -5ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که بعلت شيب زیاد احداث پارکينگ در آن از نظرفنی مقدور نباشد.
 -0در صورتيکه وضع و فرم زمين زیر ساختمان بصورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود.
به هرمترمربع فضای حذف شده پارکينگ با توجه به کاربری ملک به شرح ذیلعوارضمحاسبه ووصول خواهد شد:
 -7در محاسبه متراژ عوارض مازاد بر سطح اشغال ،عوارض تامين هزینه های خدمات عمومی و شهری در محاسبات لحاظ نمی گردد.
عوارض تامين هزينه های خدمات عمومي و شهری

ضرايب

اداری

.88R

تجاری

.48R

مسکونی

.28R

سایر

..8R

تبصره  : .کليه واحد های مسکونی ملزم به تأمين پارکينگ می باشند .با توجه به متراژ واحد مسکونی تا 258مترمربع مشمول 25مترمربع تامين فضای پارکينگ می باشد .در صورت
افزایش متراژ واحد مسکونی بيش از 258مترمربع مالک موظف به تامين 58متر مربع فضا ی پاکينگ می باشد .درصورت عدم تامين فضای پارکينگ مالک مشمول پرداخت
عوارض تامين هزینه های خدمات عمومی و شهری می گردد ( .درصورتيکه مالک بدون اخذ مجوز از شهرداری بندر بوشهر نسبت به افزایش واحد مسکونی تک واحدی به بيش از
258مربع نماید بعد از طرح پرونده در کميسيون ماده صد قانون شهرداریها و رای قطعی مبنی بر بقای زیربنا ،مشمول تبصره یک می گردد).
تبصره :2در ساختمانهای تا دو طبقه (دو سقف) و حداکثر دو واحد مسکونی با تراکم مجاز و یک واحد تجاری حداکثر به متراژ  24متر ،در صورتيکه مازاد فضای باز جهت تأمرين
پارکينگ موجرود باشد ،این مازاد فضرای باز بعنوان پارکينرگ محسروب می گردد و اینگونه موارد مشمول پرداخت عوارض تامين هزینه های خدمات عمومی و شهری به مقدار
تأمين شده نمی گردد .درصورت تغييرات و افزایش متراژ تجاری و یا واحد مسکونی ،پروانه ساختمانی از حالت فوق خارج و مشمول پرداخت تمامی عوارض بر اساس ضوابط
موجود می گردد.
تبصره : .حداقل فضای مورد محاسبه تجاری معادل یک پارکينگ  25متر می باشد در صورت کاهش متراژ واحد به زیر  25متر مربع ،مالك محاسبه مبنای عوارض تامين هزینه
های خدمات عمومی و شهری بصورت واحدی می باشد.
تبصره : 4خانه های مسکونی تک واحدی در صورت دارا بودن .8متر مربع فضای رو باز بجای فضای پارکينگ استفاده خواهد شد .درصورت تغييرات افزایش متراژ یا افزایش
واحد ( تجاری  ،مسکونی و  )...مشمول پرداخت عوارض تامين هزینه های خدمات عمومی و شهری مورد نياز براساس تعرفه روز محاسبه ميگردد (.درصورت درخواست فضای
تجاری تاسقف  24متر مربع( یک دهانه) ،فضای حياط به ازای هر واحد  25متر مربع مورد نياز به عنوان پارکينگ درنظر گرفته شده و مشمول پرداخت عوارض فوق نمی گردد)
تبصره  : 5با تبدیل واحد مسکونی به تجاری بدون اضافه بنا ،در صورت عدم تامين فضای پارکينگ ،عوارض ما به التفاوت تامين هزینه های خدمات عمومی و شهری اخذ خواهد
شد.
تبصره  : 0دهانه تجاری که قبال موجود بوده است و هم اینک قصد تخریب و نوسازی در همان متراژ و طبقه را داشته باشد ،در صورت تامين نکردن فضای پارکينگ ،مشمول یک
دوم عوارض تامين هزینه های خدمات عمومی و شهری می باشد(.در صورت تغيير و افزایش متراژموجود مشمول تبصره فوق نميگردد).
تبصره : 7مبنای محاسبه ميزان پارکينگ مطابق جدول مندرج در طرح تفصيلی می باشد (.مشاعات اعم از آسانسور ،شوتينگ ،پله فرار ،راه پله و همچنين راه رو بين دهانه های
تجاری موجود در پاسا ژهاکه قابل تفکيک از طرف اداره شهرسازی شهرداری بندر بوشهر باشند مشمول محاسبه عوارض فوق نمی گردند) .
تبصره  : 0در محاسبات عوارض تامين هزینه های خدمات عمومی و شهری  ،اولویت فضای موجود با کاربری مسکونی می باشد .

تبصره  : 1اعالم نيم طبقه با ذکر واحد در هر نوع ک اربری مشمول تامين فضای پارکينگ می گردد  .در صورت عدم تامين فضای پارکينگ طبق ضرایب فوق مشمول پرداخت
عوارض تامين هزینه های خدمات عمومی و شهری

می گردد.

تبصره  :.8ابنيه ای که بدون اخذ مجوز بنا شده اند در صورت طرح در کميسيون ماده صد و اخذ جریمه مطابق تبصره  5ماده  .88قانون شهرداریها  ،به اندازه متراژ مطرح شده در
کميسيون در صورت صدور رای جریمه مشمول پرداخت عوارض تامين هزینه های خدمات عمومی و شهری نمی شود.
تبصره  :..محاسبه عوارض تامين هزینه های خدمات عمومی و شهری منوط به درج اخذ عوارض بجای جریمه در آرای کميسيون ماده صد قانون شهرداریها یا عدم اعمال جریمه
تبصره  5ماده صد قانون شهرداریها می گردد که بر اساس جدول ذیل محاسبه می شود.
عوارض تامين هزينه های خدمات عمومي و شهری

ضرايب

اداری

.58R

تجاری

288R

مسکونی

.28R

سایر

.48R

تبصره  :.2ضریب عوارض تامين هزینه های خ دمات عمومی و شهری درمحالت جنوبی(کوی تنگکها ،کوی ریشهر ،کوی سبزآباد ،کوی رایانی ،کوی امامزاده ،کوی سرتل) غير
از جداره اصلی بافت بعد از طرح در کميسيون ماده صد و ابقای بنا ،برای کاربری مسکونی ،تجاری و سایر بترتيب با ضریب .88R ،08Rو  18 Rمحاسبه می گردد .همچنين ضریب
محاسباتی عوارض تامين هزینه های خدمات عمومی و شهری برای متقاضيان صدور پروانه ساختمانی در محالت یاد شده در راستای تشویق هرچه بهتر مالکين جهت اخذ
مجوزقانونی برابر ضوابط شهرسازی ،مشمول  58درصد ضرایب فوق الذکر می گردد( .ضریب کاربری اداری مطابق جدول فوق انجام می شود).
تبصره  :..ضریب عوارض تامين هزینه های خدمات عمومی و شهری درمحالت شمالی (از ضلع شمالی خيابان ليان به سمت چهار محل شمالی تا خيابان خليج فارس ) غير از
جداره اصلی در راستای احيای بافت تاریخی و تشویق برای کاربری مسکونی ،تجاری و سایر بترتيب با ضریب .88R ،08Rو  18 Rمحاسبه می گردد(.ضریب کاربری اداری مطابق
جدول فوق انجام می شود).
تبصره  :..در محاسبات عوارض تامين هزینه های خدمات عمومی و شهری  ،اولویت تامين فضای پارکينگ با کاربری مسکونی ،سپس تجاری و سایر کاربری و در نهایت با
کاربری اداری می باشد .لذا جهت م حاسبات کمبود فضای پارکينگ بر اساس اولویت پرداخت ،بترتيب ابتدا عوارض کاربری اداری ،سپس تجاری یا سایر کاربریها و در نهایت
کاربری مسکونی موجود در پروژه محاسبه و وصول ميگردد.
تبصره :.4معافيت از اخذ عوارض تامين هزینه های خدمات عمومی و شهری در بافت شمالی مشمول بدنه اصلی و جداره بافت نمی گردد.
تبصره :.5درمحاسبه عوارض تامين هزینه های خدمات عمومی و شهری
متراژ پارکينگ مورد نياز در کاربری مربوطه مطابق ضوابط و معيارهای طرح توسعه و عمران بوشهر(سازمان مسکن و شهرسازی) و بر اساس جدول ذیل محاسبه خواهد شد:
معيارها و نحوه محاسبه تامين پاركينگ مورد نياز در كاربریهای مختلف زمين
كاربری

توضيح

مسکونی

پاركينگ مورد نياز

یک واحد پارکينگ به ازای هر واحد مسکونی
یک واحد به ازای هر  25مترمربع زیربنای تجاری یا هر واحد تجاری،به ازای
کمتر از پنج واحد

تجاری

الزامی است.
بيشتر از پنج واحد
(مجتمع تجاری ،پاساژ و )...
دفاتر خصوصی

اداری و انتظامی

تعداد پارکينگهای بند پيشين بعالوه یک واحد به ازای هر ده واحد تجاری
مستقل
یک واحد به ازای هر  .8مترمربع زیربنا یا هر دفتر مستقل
یک واحد به ازای هر  25مترمربع زیربنای خالص

بيمارستان
بهداشتی و درمانی

هر 25مترمربع اضافه بر مساحت ،تأمين یک واحد پارکينگ مازاد دیگر نيز

مرکز بهداشت و درمانگاه
گرمابه

یک واحد به ازای هر  5تخت بيمارستانی
یک واحد به ازای هر  .88مترمربع زیربنای کل
یک واحد به ازای هر  5نمره خصوصی و دوش عمومی

کودکستان و مهدکوك
آموزشی

دبستان و راهنمایی

یک واحد به ازای هر کالس

دبيرستان و هنرستان
آموزش عالی

ورزشی

دانشگاه و مراکز آموزش عالی
خوابگاه دانشجویی

یک واحد به ازای هر  .88مترمربع زیربنای کل

سرپوشيده

یک واحد به ازای هر  .88مترمربع زیربنای کل

روباز

یک واحد به ازای هر  .88مترمربع مساحت زمين

استادیوم ورزشی
پارك و فضای سبز

پارك شهری
کتابخانه و موزه

فرهنگی

سينما و تئاتر،تاالر موسيقی و
اجتماعات
انبار

حملونقل و انبارداری

پایانه باربری
پایانه مسافربری

مذهبی

یک واحد به ازای هر  28نفر گنجایش تماشاگر در داخل محوطه
یک واحد به ازای هر  258مترمربع زمين
یک واحد به ازای هر  .88مترمربع زیربنای کل
یک واحد به ازای هر  .8صندلی
یک واحد به ازای هر  .58مترمربع زیربنای کل
یک واحد (کاميون) به ازای هر  258مترمربع زیربنای کل
یک واحد به ازای هر  .88مترمربع زیربنای کل
یک واحد به ازای هر  .88مترمربع زیربنای کل

هتل چهار ستاره

یک واحد به ازای هر دو تخت

هتل سه ستاره

یک واحد به ازای هر سه تخت

هتل دو ستاره

یک واحد به ازای هر چهار تخت

هتل آپارتمان
جهانگردی و پذیرایی

یک واحد به ازای هر استاد و یک واحد به ازای  58دانشجو

یک واحد به ازای هر سوئيت(تا  75متر) ،به ازای هر  75مترمربع اضافه بر
مساحت ،تأمين یک واحد پارکينگ مازاد دیگر نيز الزامی است.

مجتمع جهانگردی

یک واحد به ازای هر  .88مترمربع زیربنای کل

استخر و سونا

یک واحد به ازای هر  .88مترمربع زیربنای کل

شهربازی و پاركهای وحش
رستوران و تاالر پذیرایی
تأسيسات و تجهيزات
شهری
صنعتی و گارگاهی

یک واحد به ازای هر  .88مترمربع زمين
یک واحد به ازای هر  .8مترمربع زیربنای کل
یک واحد به ازای هر  .88مترمربع زیربنای کل
سطح دفتر :یک واحد به ازای هر  .8مترمربع زیربنای خالص
سطح کارخانه :یک واحد به ازای هر  .88مترمربع زیربنایکل

تبصره یک :توضيح ردیف (تجاری کمتر از  5واحد) بدینگونه هست که حداقل متراژ زیربنای قابل محاسبه برای یک دهانه تجاری  25مترمربع می باشد( .در محاسبه عوارض فوق،
متراژ آسانسور و راه پله لحاظ نمی شود)
تبصره دو :توضيح ردیف (تجاری بيشتر از از 5واحد) با عنایت به تبصره یک  ،حداقل متراژ زیربنای خالص قابل محاسبه برای یک دهانه تجاری 25 ،مترمربع می باشد .در صورت
کاهش متراژ یک دهانه تجاری به کمتر از  25متر مربع جهت محاسبه عوارض یاد شده بر اساس یک واحد مورد محاسبه قرار می گيرد .در صورت افزایش تعداد پارکينگ مورد
نياز ( بصورت دهانه ای با متراژکمتر از 25متر مربع یا متراژی بر با متراژ باالی  25متر مربع برای یک واحد) ،یک پارکينگ  25متر مربع نيز به ازای هر ده واحد تجاری مستقل با
شرایط فوق محاسبه می گردد.
تبصره سه :توضيح ردیف تجاری (دفاتر خصوص) درصورت اعالم دفاتر خصوصی به اساس هر  .8متر مربع زیر بنای خالص محاسبه می گردد  .در صورت کاهش متراژ دفتر
خصوصی به زیر  .8متر مربع به ازای هر دفتر  25متر مربع عوارض یاد شده تعلق می گيرد.
تبصره چهار :مبنای محاسبه عوارض فضای اداری  25مترمربع زیر بنای خالص می باشد .
تبصره پنج :مبنای و متراژ محاسبه عوارض فوق بر اساس متراژعرصه بعد از اجرای طرح می باشد.
مثال تبصره یک و دو بر اساس جدول ذیل در نظر گرفته می شود.

رديف

متراژ اعالم شده

تعداد واحد

متراژ مورد نياز پاركينگ

.

 48متر مربع

.واحد

 48متر مربع

2

 48متر مربع

 .واحد

 75متر مربع

.

 488متر مربع

.8

 448متر مربع

4

488متر مربع

.0

.0×25=458

توضيح یک  :در ردیف سوم با توجه به اینکه تعداد مورد نياز فضای پارکينگ بيش از  258متر مربع ( معادل  .8واحد پارکينگ ) می باشد متراژ کل را بر  .8تقسيم می نمایيم و به
متراژ درخواستی اضافه می کنيم.
توضيح دو :در ردیف چهارم با توجه به کاهش متراژ هر واحد به زیر  25متر مربع بر اساس واحدی محاسبه گردید.
عوارض زيرحد نصاب تفكيك برای انواع كاربريها :
رديف

نوع كاربری

ضريب محاسباتي

.

R.

.2

2

R2

.2

.

R.

5

4

R4

.

5

R5

2

0

S4

7

7

S7

7

0

S.8

28

1

S.4

7

.8

S.5

7

..

S.0

7

.2

S.7

7

..

G

2

تبصره یک :امالکی که دارای مجوز پایانکار از شهرداری بوده و یا به موجب رای کميسون ماده  5شورای عالی معماری تفکيک گردیده اند مشمول محاسبه جدول فوق الذکر
نمی گردند .
تبصره دو :مبنای محاسبه عوارض فوق ،وضعيت متراژ موجود عرصه طبق سند مالکيت می باشد.
تبصره سه :مالك محاسبه عوارض فوق برای اراضی با پهنه مختلط ،کاربری غالب مالك عمل قرار می گيرد .درصورت هرگونه ابهام در چارچوب مصوبه تصميم جلسه (
مدیردرآمد  ،مدیر اداره امالك  ،مدیر اداره حقوقی و مدیر اداره شهرسازی) مالك عمل قرار می گيرد.
عوارض بر بالكن  ،پيش آمدگي و تراس :

 -.در صورتيکه بالکن  ،پيش آمدگی و تراس بصورت روبسته تجاری باشد:

.0R×S

 -2در صورتيکه بالکن  ،پيش آمدگی و تراس بصورت روبسته مسکونی و سایر کاربری ها باشد :

0R×S

 -.در صورتيکه بالکن  ،پيش آمدگی و تراس بصورت روبسته اداری باشد :

24R×S

 :Sمساحت

 :Rضریب فزاینده

تبصره :تراس پيش آمدگی و بالکن روباز مطابق نقشه تایيد شده از اداره شهرسازی برابر  %58فرمول فوق بر اساس نوع کاربری لحاظ می گردد.
محاسبه عوارض بر بالكن  ،پيش آمدگي و تراس بدون عدم مجوز:

درصورتيکه مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بالکن  ،پيش آمدگی و تراس نماید ،بعد از طرح در کميسيون ماده صد و رای بر عدم قلع بنا عوارض موضوع یاد شده به
صورت ذیل محاسبه ميگردد.

 -.در صورتيکه بالکن  ،پيش آمدگی و تراس بصورت روبسته تجاری باشد:

28R×S

 -2در صورتيکه بالکن  ،پيش آمدگی و تراس بصورت روبسته مسکونی سایر کاربری ها باشد :

.8R×S

 -.در صورتيکه بالکن  ،پيش آمدگی و تراس بصورت روبسته اداری باشد :

.5R ×S

تبصره :تراس پيش آمدگی و بالکن روباز مطابق نقشه تایيد شده از اداره شهرسازی برابر  58%فرمول فوق بر اساس نوع کاربری لحاظ می گردد.
عوارض كمك به كتابخانه های عمومي شهر بوشهر

از مجموع عوارض مترت ب برپروانه ساختمانی (عوارض زیربنا ،تراس ،عوارض ارزش افزوده ناشی از تعيين کاربری ،عوارض مازاد بر سطح اشغال و )...و عوارض مربروط بره پرونرده
های کميسيون ماده صد )8/85( ،نيم درصد به عنوان کمک به کتابخانه های شهر بوشهر خواهد بود.
تبصره یک :در محاسبه عوارض بر پروانه ساختمانی ،اخذ عوارض ( )8/85نيم درصد کمک به کتابخانه های عمومی ،بعد از کسر سپرده ساختمانی ،عوارض دریافتی سرهم آمروزش
و پرورش و سازمانهای وابسته به شهرداری ،قابل وصول می باشد.
حق كارشناسي (عرصه و اعيان و:)...
عوارض موضوع اين تعرفه براساس نوع كاربری به شرح ذيل وصول خواهد شد:

-1امالك با کاربری تجاری تا  .8مترمربع 088/888ریال و مازاد برآن به ازای هر متر مربع .888ریال اضافه خواهدشد.
-2امالك با کاربری اداری تا  58مترمربع2/888/888ریال و مازاد بر آن به ازای هر متر مربع 5888ریال اضافه خواهد شد.
-3امالك با سایر کاربری (غير از تجاری و اداری ) به ازای هر متر مربع  2888ریال با رعایت حداقل عوارض  488/888ریال وصول خواهد شد.
-4اعيان با کاربری تجاری تا  .8مترمربع  088/888ریال و مازاد بر آن به ازای هر متر مربع  2588ریال اضافه خواهد شد.
-5اعيان با کاربری اداری به ازای هر متر مربع  4888ریال با رعایت حداقل عوارض  ./588/888ریال وصول خواهد شد.
-6اعيان با سایر کاربری (غير از تجاری و اداری) به ازای هر متر مربع  .588ریال با رعایت حداقل عوارض  488/888ریال وصول خواهد شد.
تبصره یک :در محاسبه عوارض کارشناسی اعيانی (آپارتمان ) ،فقط عوارض کارشناسی اعيانی محاسبه و وصول می گردد و مشمول پرداخت عوارض کارشناسی عرصه نمی گردد.
تبصره دو :در محاسبه عوارض عرصه در فومول فوق ،مالك متراژ عرصه در وضعيت موجود پالك می باشد.
تعرفه عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرای طرح های تعريض يا توسعه معابر:
رديف

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

نوع عوارض

منشاء قانوني

7

اصـلي قرارمي گيرند.

2
9

باقيمـانده هستند.
امالكي كه عقبنشيني ندارند ولي معبر مشرف
به ملكت عريض ميشود.

 ×95Rمساحت باقيمانده

افزوده

امالكي كه پس از اجرای طــرح دارای

 × 5 Rمساحت باقيمانده

وتبصره  7ماده  05قانون ماليات بر ارزش

امالكي كه پس از تعريض در بـر معـبر

 × 14 Rمساحت با قيمانده

بند  71ماده  17قانون موسوم به شوراها

عوارض حق مشرفيت

توضيحات

تبصره ( : )7زمان وصول عوارض حق
مشرفيت به هنگام مراجعه مالك يا قائم
مقام قانوني وی به شهرداری جهت
هرامری در رابطه با ملك او قابل وصول
خواهد بود.
تبصره ( : )2مبلغ پرداختي توسط مالك
نبايستي از حداكثر  25%قيمت روز
(كارشناسي) ملك بيشتر باشد.

تبصره یک :بند یک درخصوص امالکی است که برگذر بوده و بعد از تعریض و اجرای طرح همچنان بر خيابان اصلی قرار می گيرند.
تبصره دو :بند دو در خصوص امالکی است که به موجب تعریض دارای باقيمانده باشد ،بر خيابان اصلی نبوده و همچنين در اثر اجرای طرح نيز برخيابان اصلی قرار نگيرند.
تبصره سه :بند سه درخصوص امالکی است که بدون هيچ گونه عقبنشينی در اجرای طرح ،برخيابان اصلی واقع شوند.
تبصره چهار :درصورت خودداری و عدم پرداخت عوارض یاد شده توسط مالک ،در زمان مراجعه به شهرداری جهت هرگونه پاسخ استعالم یا پروانه ساختمانی ،براساس آخرین
تعرفه مصوب از مالک اخذ می شود.
تبصره پنج :درصورتی که مالکی بدون درخواست غرامت اقدام به عقب نشينی نماید ،مشمول پرداخت عوارض یاد شده نمی گردند.
تبصره شش :امالکی که در اثر همبادی یا تغيير خط پروژه تعریض( باهمان گذر) داده می شوند ،مشمول پرداخت عوارض فوق نمی گردند.
تبصره هفت :طبق بند سه جدول امالك با کاربری مسکونی که بعد از اجرای طرح دارای کاربری تجاری ،اداری می گردند ،با فرمول  ×08Rمساحت باقيمانده می گردد( .اعالم
موارد فوق به اداره درآمد جهت وصول عوارض در زمان برداشت از پالك ،برعهده معاونت شهرسازی شهرداری مرکزی و شهرداری های مناطق می باشد.

عوارض بر پروانه تعميرات:
رديف

ميزان عوارض

حداقل عوارض هر پروانه

شرح عوارض

هر متر مربع 78/888ریال

 088/888ریال
 2/888/888ریال

.

تعميرات مسکونی تا متر مربع مجاز

2

 .28%ضریب فزاینده زمين به ازای هر متر مربع

واحدهای تجاری

.

 248%ضریب فزاینده به ازای هر متر مربع

واحدهای اداری

 4/888/888ریال

4

 18%ضریب فزاینده به ازای هر متر مربع

سایرکاربری ها

 ./588/888ریال

تبصره یک :درصورت برداشت یا تعویض سقف واحد (تجاری ،مسکونی و )...مطابق عوارض متعلقه در خصوص پروانه ساختمانی (اعم از کسر یا حذف تامين پارکينگ ،پذیره،
زیربنا و )...اقدام می گردد.
تبصره دو  :عوارض پرداختی بابت تعميرات بعد از بررسی نحوه محاسبه برابر ضوابط و تغييرات احداث بنا غير قابل عودت می باشد.
تبصره سه :درصورت درخواست تعميرات و تعویض به ازای هر درب و پنجره مجاز واحد تجاری واداری مبلغ  888/588ریال و بابت تعویض درب و پنجره مجاز مسکونی و
سایرکاربری ها مبلغ  888/288ریال وصول خواهد شد.
تعميرات نمای ساختمان:
شرح عوارض

فرمول محاسباتي

حداقل عوارض قابل وصول

تعويض نمای اداری

R×S×K

.8/888/888ریال

تعويض نمای تجاری

R×S×K

 2/588/888ریال

تعويض نمای مسكوني و سايركاربری ها

R×S×K

 588/888ریال

ضریبkبرای کاربری های اداری ،تجاری و مسکونی (سایرکاربری ها) بترتيب  5R،.5Rو  Rمی باشد .که بر اساس متراژ اعالم شده توسط کارشناس حوزه شهرسازی شهرداری
بندر بوشهر وصول می گردد.
عوارض بر پروانه ديوار كشي:

-.عوارض بر پروانه های دیوارکشی کاربری مسکونی به ازای هر متر مربع  ..88ریال با رعایت حداقل عوارض هر پروانه  .58/888ریال .
-2عروارض بر پروانه های دیوار کرشی کاربری تجاری به ازای هر مرترمربع  .2888ریال با رعایت حداقل عوارض هر پروانه  588/888ریال.
-.عوارض بر پروانه های دیوار کشی کاربری های اداری و صنعتی به ازای هر متر مربع 1888ریال با رعایت حداقل عوارض هر پروانه  ./888/888ریال.
-4عوارض بر پروانه های دیوار کشی سایر کاربری ها به ازای هر متر مربع  4888ریال با رعایت حداقل عوارض هر پروانه  588/888ریال .
تبصره یک :امالك ناشی از اجرای مواد  ..8و بند  .4ماده  55قانون شهرداری ،مشمول عوارض این بند نخواهند بود( .طبق مقررات با اعالم مبلغ هزینه کرد به اضافه صدی ده از
مالک ،متولی یا متصدی موقوفه دریافت می گردد).
تبصره دو :در هنگام صدور مجوز حصار (فنس و )...بر مبنای نوع کاربری بر اساس متراژ اعالمی معادل  58درصد جدول فوق محاسبه می گردد.
تبصره سه :نحوه محاسبه عوارض فوق متر طول در ارتفاع دیوار ،فنس و ...می باشد که توسط کارشناس حوزه شهرسازی اعالم می گردد.
دستور العمل چگونگي اعمال سهم خدمات و شوارع موضوع ماده  757اصالحي قانون شهرداری ها:

مستفاد از موضوع ماده اصالحی .8.قانون شهرداری ها مصوب  18/8./20و جهت ایجاد رویه واحد در اعمال قانون مرذکور مروارد ذیرل جهرت اقردام و اجررا اعرالم مری گرردد ترا
شهرداری بوشهر از تاریخ ابالغ این شيوه نامه در کليه اقدامات ثبتی اعم از تفکيک ،افراز ،اصالح و تحدید اسناد مالکيت اشخاص حقيقی یا حقوقی و سایر مواردی که مورد شرمول
مستند یاد شده و قوانين و مقررات مرتبط قرار می گيرد مراتب زیر را نظر و رعایت نمایيد.
 -.پس از احراز مالکيت متقاضی توسط مبادی ذیربط و ارائه نقشه تفکيکی با رعایت کليه ضوابط و مقررات فنی و شهرسازی خصوصا" نوعيت کاربری اراضی بایر بره تائيرد
معاون محترم شهرسازی و معماری برسد.

 -2مالك محاسبه و تامين 25%سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی موضوع فراز اول از تبصره .ماده استنادی یاد شده براساس ضرایب تعيين شده مندرج در طررح تفصريلی برا
توجه به مساحت زمين بشرح جدول ذیل لحاظ و منظورمی گرددکه مآالَ متعهد است به شهرداری بصورت رسمی تمليک و واگذار نماید.
مساحت كل قطعات مالكيت

سهم خدمات (درصد)

سهم شوارع (درصد)

 588لغایت 111

0

0

.888-.111

.8

.8

2888-4111

..

..

5888-1111

.0

.0

.8888-41111

28

28

 58888و بيشتر

25

25

 -.پس از کسر و محاسبه سهم سرانه شهرداریبابت خدمات عمومی ،جهت تأمين معوض اراضی مورد نياز احداث معابر و شوارع عمومی شهر ،ازمحل باقيمانده مجموع اراضی
متقاضی به ميزان سهم شوارع مندرج در جدول فوق بصورت خالص و با کاربری مسکونی محاسبه و منظور می گردد که مالک متعهد است در این خصوص نيز نسبت به انتقال
قطعی آن بنام شهرداری اقدام نماید.
تبصره  -.معابر و شوارع داخلی که جهت دسترسی توسط مالک در اثر تفکيک زمين حسب رعایت ضوابط شهرسازی و فنی ایجاد و احداث می شود متعلق به شهرداری مری باشرد
و در این خصوص شهرداری وجهی بابت آنها پرداخت نمی کند و در ميزان قدرالسهم بندهای یک و دو لحاظ و منظور نمی گردد.
تبصره  – 2معابر یاعقب نشينی های حاصل از طرح های مصوب جامع و تفصيلی مورد تایيد حوزه معاونت شهرسازی و امالك از قدر السهم شروارع و معرابر برر موضروع بنرد سروم
کسر و محاسبه می گردد.
تبصره  -.در صورت توافق مالک یا عدم امکان تأمين انواع سرانه از زمين مورد تفکيک یا افراز  ،قدرالسهم شهرداری برا تأیيرد کمسريون تملرک و معرامالت شرهرداری( برا حضرور
اعضای کميسيون متشکل از معاونت توسعه مدیریت و منابع  ،معاونت شهرسازی و عمرانی  ،مدیر اداره حقروقی ،مردیر اداره امرالك  ،مردیر اداره درآمردهای عمرومی  ،مردیر اداره
شهرسازی ،مدیر اداره حراست و مدیر اداره حقوقی و کارشناسان ذیربط ) براساس قيمت روز زمين طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری قابل تقویم و پس از تایيد شورای اسرالمی
شهر اقدام می شود.
بهای خدمات بر استحصال (خشك كردن دريا):

جهت محاسبه عوارض استحصال از دریا بعد از اخذ مجوزات قانونی توسط مودی بر اساس فرمول ذیل محاسبه می گردد.
S×.58R

متراژ استحصال (خشک شده) S:

بهای خدمات حاصل از تردد وسايل نقليه عمومي در اداره بنادر و دريانوردی:

از وسایل نقليه عمومی اعم از خودرو کاميون ،ایسوزو و خاور که مبادرت به بارگيری جهت خروج از اداره بنادر و دریانوردی بندر بوشرهر مری نماینرد بابرت هرر سررویس برارگيری
معادل بهای خدمات ذیل محاسبه و وصول خواهد شد.
خودرو کاميون  .2چرخ لغایت .0چرخ (کانتينردار) به مبلغ  ..8/888ریال بابت هر سرویس بارگيری.
خودرو کاميون  .8چرخ به مبلغ  .88/888ریال بابت هر سرویس بارگيری.
خودروکاميون  0چرخ به مبلغ  08/888ریال بابت هر سرویس بارگيری.
خودرو خاور و ایسوزو به مبلغ  58/888بابت هر سرویس بارگيری.
عوارض ،بهای خدمات و هزينه حفاری:
رديف

.

شرح

مبلغ جريمه

عدم استفاده از تابلوهرای راهنمرایی و راننردگی ،چرراغ چشرمک زن و

تعطيلرری کررار و پرداخررت مبلررغ  588/888ریررال در ازای رعایررت

عدم رعایت شرایط خاص تعيين شده در مجوز حفاری

نکردن هر کدام از موارد

رديف

مبلغ جريمه

شرح

2

عدم نصب تابلوی مشخصات پروژه یا بنر در ابتدا و انتهای پروژه

.

عدم استفاده از داربست و نوار خطر

4

عدم استفاده از ماشين آالت ذکر شده در مجوز حفاری

5

عدم استفاده از دستگاه کاتر

0

عدم استفاده ازصفحه فلزی بر روی ترانشه (پل عبور)

درازای عدم استفاده مبلغ  ./888/888به ازای هر روز

7

عدم رعایت عرض وطول کانل حفاری مندرج درمجوز

هزینه در ازای هر متر اضافه مبلغ  588/888ریال

0

عدم مطابقت مسيرهای حفاری شده درخواستی

دو برابر مجوز حفاری

1

حفاری بدون مجوز

سه برابر هزینه مجوز حفاری

.8

حفاری در محل های صدور مجوز از طرف شهرداری ممنوع می باشد.

عدم حمل تکه های آسرفالت ،موزائيرک ،برتن و حمرل مرازاد ناشری از

در ازای هر تابلو مبلغ ./588/888ریال
تعطيلی کار ،برای نروار خطرر بره ازای هرر مترر  .88/888ریرال و
برای داربست به ازای هر متر  588/888ریال
تعطيلی کار و پرداخت مبلغ ./888/888ریال بابت هر دستگاه
تعطيلی کار و پرداخت هزینه به مبلرغ .88/888ریرال بره ازای هرر
متر.

سه برابر هزینه مجوز حفاری و درصورت نياز برودن بره روکرش،
دریافت هزینه کامل بعالوه  .5درصد بيشتر.

بر اساس هزینه حمل بار وجابجایی بعالوه  .5درصد بيشتر

11

حفاری و غيره

11

عدم پاکسازی و شستشوی مسير

به ازای هر متر  588/888ریال

11

عدم ترميم به موقع نوار حفاری

در ازای هر روز تاخير معادل هزینه مجوز

11

در ازای هر روز تاخير در انجام پروژه

پرداخت  25درصد هزینه مجوز

11

هزینه نگهداری هر کدام از وسایل

در ازای هر روز  258/888ریال

تبصره یک :درموردبند  7جدول فوق ،عوارض مجوز حفاری متراژ اضافه،جداگانه محاسبه می گردد.
تبصره دو :در صورتی که پيمانکار یا دستگاه متقاضی حفاری ،به تشخيص شهرداری به معابر شهری ،فضای سبز ،تاسيسات و ...خسارت وارد نماید ميزان خسارت توسط شهرداری
برآورد وهزینه آن بعالوه  .5درصد از دستگاه یا پيمانکار اخذ می شود.
تبصره سه :چنانچه قبل از شروع حفاری ،مجوز حفاری به اتمام برسد و اشخاص حقوقی متقاضی تمدید مجوز باشند ،درقبال اخذ معادل هزینه صدور مجوزحفاری ،نسبت به تمدید
مجوز اقدام می گردد.
تبصره چهار :ضریب  Aدر محاسبه عوارض و هزینه حفاری برای سال آتی  5/5ریال تعيين می گردد.
تبصره پنج  :اراضی و گذرهای موجود در سطح شهرکه دارای سنگ فرش با قدمت زیرچهارسال بوده مشمول اخذهزینه روکش برمبنای طول و عرض معبر می گردد.

تبصره شش :در راستای رفع ابه ام تبصره سه دستور العمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهر بوشهر درخصوص هزینه روکش انشعابات عرضی از ابتدای سال
 ..17به شرح ذیل اصالح می گردد.
توضيح :در گذر تا .88متر طول انشعابات عرضی تا سه مورد مجاز به پرداخت هزینه روکش نسبت به متراژ حفاری شده می گردد .در صورت افزایش تعداد انشعابات عرضی در
متراژ یاد شده ،روکش بصورت کامل (متراژ طول × متراژعرض معبر) محاسبه می گردد.
بهای خدمات حاصل از حق نگهداری اقالم توقيفي:

رديف

بهای خدمات پيشنهادی به ريال

شرح

.

حق نگهداری داربست

 .8/888ریال بابت هر شاخه  2متری بابت هرروز

2

حق نگهداری باالبر

 .88/888ریال بابت هر روز

.

حق نگهداری ميکسل

.88/888ریال بابت هر روز

4

حق نگهداری نبشی و ميله گرد

 48/888بابت هر شاخه .2متری بابت هر روز

5

حق نگهداری تير آهن

 .88/888بابت هر شاخه  .2متری بابت هر روز

0

حق نگهداری درب و پنجره ،منبع آب

 .88/888ریال روزانه برای درب و پنجره تک

7

حق نگهداری کاشيبر و سنگبر برقی

 58/888ریال بابت هر روز

0

حق نگهداری موتور جوش ،اره برقی و ویبره

 58/888ریال بابت هر روز

1

حق نگهداری شيلنگ آب ،طناب وشيلنگ تراز

.8/888ریال بابت هر  5متر طول بصورت روزانه

.8

حق نگهداری فرغون ،بشکه آب (منبع)

 .8/888ریال بابت هر روز

..

حق نگهداری کپسول گاز وکپسول هوا

 58/888ریال بابت هر روز

.2

حق نگهداری دیلم ،بيل ،شمشه ،استانبولی ،چکمه ،سطل ،تراز ،نبشه،
پتک ،چکش ،مار ،وشاقول

.8/888ریال بابت هر روز

تبصره  :حق نگهداری سا یر وسایلی که درجدول فوق عنوان نشده ،همتراز جدول فوق محاسبه و وصول می گردد.

تعرفه اداره اجراييات (كنترل و رفع سد معابر)
بهای خدمات ( ريال )
رديف

شــــرح

اخطارشفاهي
و كتبي

.

هزینه توقف خودرو و فروش کاال در محل های فاقد مجوز



2

هرینه توقف خودر و وفروش کاال در محل های مشخص شده



.

هزینه مصوب از دستفروشان در محلهای فاقد مجوز



4

هزینه مصوب از دستفروشان در مکان تعيين شده



5
0

هزینه مصوب از مغازه داران که مبادرت به گذاشتن وسایل در
معابر می نمایند.
بهای خدمات از کفاشان

هزينه مرتبه اول

هزينه مرتبه دوم

 588/888بار اول

هزينه مرتبه سوم

 788/888بار دوم

وانت پيکان و...

نيسان

خاور و ایسوزو

 588/888ریال

 788/888ریال

 ./288/888ریال

 .88/888ریال

 588/888ریال

 088/888ریال

تا متراژ  .مترمربع

 258/888ریال

از متراژ  .مترمربع تا  7مترمربع

 588/888ریال

از متراژ  7مترمربع تا  .8مترمربع

 788/888ریال



 588/888ریال به ازای هر روز



 388/888ریال بابت هر ماه

تبصره یک :مبنای محاسبه عوارض بصورت روزانه می باشد.
تبصره دو :در خصوص ردیف چهار بابت اخذ هزینه مصوب ازدستفروشان در مکان تعيين شده باالتر از  .8متر مربع به ازای هر متر مبلغ .88/888ریال به هزینه فوق الذکر اضافه
می گردد.
تعرفه اداره اجراييات (كنترل ساختماني)
بهای خدمات ( ريال )
شــــرح

رديف

اخطار شفاهي
و كتبي

هزينه مرتبه اول

هزينه مرتبه سوم

هزينه مرتبه دوم

.

عدم اجرای محصورمحدوده کارگاهی



 ./588/888ریال

 5/888/888ریال  .8/888/88ریال

2

پرکردن کانال دفع آب های سطحی



 ./588/888ریال

 4/588/888ریال  5/588/888ریال

.

عدم نصب تابلو مشخصات ساختمانی



 588/888ریال

4

هزینه جمع آوری داربست



78/888

5

هزینه جمع آوری مکسل ،دستگاه خم کن برقی



( ./888/888به ازای هردستگاه)

0

هزینه جمع آوری نبشی  -ميلگرد



( 48/888به ازای هر متر)

7

هزینه جمع آوری تيرآهن و هزینه قالب فلزی



( .88/888به ازای هر متر)

 088/888ریال

./888/888ریال

بهای خدمات ( ريال )
شــــرح

رديف

اخطار شفاهي
و كتبي

هزينه مرتبه اول

هزينه مرتبه دوم

هزينه مرتبه سوم

0

هزینه جمع آوری درب و پنجره ،منبع آب و باالبر



( 788/888به ازای هرعدد)

1

هزینه جمع آوری کاشيبر ،سنگبرقی



( 588/888به ازای هردستگاه)

.8

هزینه جمع آوری موتور جوش ،اره برقی ،ویبره



( 088/888به ازای هردستگاه)

..

هزینه جمع آوری شيلنگ آب ،طناب و شيلنگ تراز



( .8/888به ازای هرمتر)

هزینه جمع آوری فرغون ،بشکه آب(منبع) ،نردبان ،قيف باال بر



( .58/888به ازای هرعدد)

هزینه جمع آوری کپسول گاز وکپسول هوا



( 088/888به ازای هرعدد)



( 58/888به ازای هرعدد)

.2

..

هزینه جمع آوری دیلم ،بيل ،شمشه ،استانبولی ،چکمه ،سطل ،تراز،
نبشه ،پتک ،چکش ،کلنگ ،مار و شاقول

تبصره یک :بهای خدمات حق نگهداری سایر وسایلی که در جدول فوق عنوان نشده ،همتراز جدول فوق محاسبه و وصول می گردد.
تبصره دو :با توجه به هزینه وارده به آسفالت در خصوص شيرابه بتن آماده بوسيله تراك ميکسل دارای مجوز بابت هر سرویس مبلغ  .88/888ریال به عنوان بهای خدمات بارگيری
بتن آماده اخذ می گردد .د صورتی که حمل بتن آماده در سطح شهر بدون اخذ مجوز صورت پذیرد هزینه مصوب یاد شده به  ./888/888ریال افزایش پيدا می نماید.
تبصره سه  :هزینه حمل وسایل توسط جرثقيل برعهده مالک یا ذینفع می باشد.
بهای خدمات ناشي از انتقال:

-1بهای خدمات ناشی از انتقال انواع خودرو با تنظيم هر نوع سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ،عوارضی معادل آخرین عوارض ساليانه متعلق به همان خودرو.
 -2بهای خدمات ناشی از انتقال تاکسی و سواری کرایه و نظير آن با تنظيم هر نوع سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ،عوارضی به ميزان پنجاه هزارریال ()58/888
-3بهای خدمات ناش ی از انتقال ماشين آالت راه سازی و حفاری و خودروهای عمومی (اتوبوس ،کاميون ،تریلر و )...با تنظيم هر نوع سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ،به ميزان
سيصد هزار ریال ( .88/888ریال) می باشد.
عوارض ساليانه بر خودروهای عمومي و ساير وسايل حمل و نقل:
رديف

شـــــرح

مبلغ به ريال

.

عوارض ساليانه انواع اتوبوس (به جز اتوبوس های خط واحد شهری )

458/888

2

بهای خدمات ناشی از نقل و انتقال اتوبوس بر اساس آخرین عوارض ساليانه

458/888

.

عوارض ساليانه مينی بوس

.58/888

4

بهای خدمات ناشی از نقل وانتقال مينی بوس

.58/888

5

عوارض ساليانه کاميون تا  0چرخ تا ظرفيت  .تن

.58/888

رديف

شـــــرح

مبلغ به ريال

0

بهایخدماتناشيازنقلوانتقالکاميونتا  0چرختاظرفيت  .تن

.58/888

7

عوارض ساليانه کاميون  0چرخ تا  .8چرخ با ظرفيت  5تن

488/888

0

بهای خدمات ناشی از نقل و انتقال کاميون  0چرخ تا  .8چرخ با ظرفيت  5تن

488/888

1

عوارض ساليانه کاميون  .8چرخ به باال ( کفی وکمرشکن )

458/888

.8

بهای خدمات ناشی از نقل و انتقال کاميون  .8چرخ به باال (کفی وکمر شکن)

458/888

..

عوارض ساليانه بر انواع قایق های موتوری

.58/888

.2

بهای خدمات ناشی از نقل وانتقال انواع قایق های موتوری

.58/888

..

عوارض ساليانه بر لنج های صيادی و سفارشی بر اساس هر تن

.88/888

.4

بهای خدمات ناشی از نقل و انتقال لنج های صيادی وسفارشی بر اساس هر تن

.88/888

.5

عوارض برکشتی های باری به ازای هر تن

288/888

.0

عوارض حمل بار توسط دوبه های موتوری و غير موتوری درسطح آبهای داخلی به ازای هر سرویس

./888/888

تبصره :سایرخودروهای قيد نشده در جدول فوق ،معادل خودروهای مشابه مذکور محاسبه می گردد.
درآمد صدور مجوز نصب سايت ناشي از طرحهای توسعه مخابراتي :

شهرداری برابر قانون تنظيم ارتباطات رادیویی در راستای صدور مجوز بهره برداری مربوطه مط ابق ضوابط جهت توسعه و تقویت آنتن دهی سرویسهای مخابراتی تلفن
همراه،اینترنت و سایر موارد مشابه در محدوده شهر بوشهر مبلغ  78/888/888ریال از شرکتهای ایرانسل ،همراه اول ،رایتل و سایر موارد مشابه بعد ازتایيد کارشناس مربوطه وصول
مينماید.
درآمدحاصل از بهره برداری فيبر نوری :

در راستای صدور اجرای پروژه فيبر نوری به شهرداری اجازه داده می شود بابت هر متر طول اجراء ،مبلغ  .88/888ریال به عنوان درآمد حاصل بهره
برداری فيبر نوری اخذ شود .
تبصره یک :اخذ درآمدیاد شده  ،بعد از صدور مجوزات الزم ( مجوز حفاری و  )...می باشد.
عوارض كسب و پيشه ساالنه مشاغل خاص :

رديف

شرح

نرخ عوارض (به ريال)

.

نمایندگی بيمه (کليه نمایندگی در سطح شهر بوشهر)

2/588/888

2

دفاتر مرکزی بيمه های خصوصی ( پارسيان ،اقتصاد نوین)...،

0/888/888

.

عوارض بر کنسرتها ،سيرکها ...،

 5درصد فروش بهای بليط

4

عوارض بر نمایشگاه در سطح شهر به ازای هر روز

-

5

عوارض بر تعميرات و واکس کفش در سطح شهر ماهيانه

.88/888

0

عوارض بر مراکز رادیولوژی ،سونوگرافی و...

0/888/888

7

دفاتر اسناد رسمی

./888/888

0

دفاتر پليس بعالوه  .8و دفاتر پيشخوان

./888/888

1

دفاتر آموزشگاه راهنمایی و رانندگی

-

.8

دفاتر عقد و ازدواج

2/888/888

..

مطب پزشکان عمومی  ،دامپزشکی ،روان پزشکی

./588/888

.2

4مطب پزشکان متخصص و ارتوپد

4/588/888

..

مطب دندان پزشکان

4/588/888

.4

داروخانه ها و...

./588/888

.5

آزمایشگاه تشخيص طبی

./588/888

.0

دفاتر فروش بليط هواپيمایی و قطار

2/588/888

.7

دفتر و نمایندگی شرکتهای توليد و صادراتی و وارداتی

4/888/888

.0

نمایندگی بازرگانی و کارخانجات و سایر دفاتر خدماتی  ،تجاری و...

4/888/888

.1

دفتر مخابراتی

./888/888

28

آژانس و تورهای مسافرتی داخلی و خارجی و دفاتر ویزا

4/888/888

2.

آموزشگاههای کامپيوتر

2/888/888

22

آموزشگاههای زبان خارجه و...

4/888/888

2.

دفاتر وکالء

2/758/888

24

درمانگاههای خصوصی

7/588/888

25

باشگاه بدنسازی و...

./888/888

20

عوارض مراکز فيزیوتراپی

./888/888

تبصره یک :ازعوارض ردیف  .برای برگزار کنندگان موسيقی بومی استان بوشهر 58 ،درصد اخذ می گردد.
ماده واحده :
الف ) جایزه خوش حسابی برای مالکين که عوارض نوسازی و عمران شهری را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال  ..17به حساب شهرداری واریز مينماید ،مشمول .8درصد
جایزه خوشحسابی ميگردد.
ب) از ابتدای سال ..17به استناد شماره دادنامه  10/.871مورخه  ..10/80/81هيات عمومی دیوان عدالت اداری،تمامی پرونده های مطرح شده در کميسيون ماده صد قانون
شهرداریها و صدور رای قطعی کميسيون مبنی ابقای بنا ،عالوه بر مبلغ مصوب شده جریمه ،مشمول پرداخت عوارض و بهای خدمات متعلقه نيز می گردد.
پ)در زمان محاسبه عوارض بر ساخت و ساز برای پالکهایی که در جبهه دوم( برخيابان اصلی نسبت به همان منطقه)قرار می گيرند ولی بر اساس رای کميسيون ماده  5قانون
شورایعالی شهرسازی و معماری یاموارد مشابه ،از امتياز سطح اشغال یا ارتفاع را بر اساس بر خيابان استفاده می نمایند ،تمامی محاسبات عوارض و بهای خدمات نيز بر اساس ضریب
فزاینده بر خيابان همان محدوده محاسبه می شود.
ت) درمحاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی ،تعيير نقشه درآمد سازمان سيما ،منظر و فضای سبز شهری و سازمان آتشنشانی برای تمامی کاربریها ،فقط متراژ واحد یا دهانه مالك
عمل قرار گرفته می شود و مشاعات (راه پله  ،آسانسور و)...مشمول محاسبه عوارض یاد شده نمی گردد.
ث) معافيت اراضی موجود در بافت فرسوده شهری از طرف شهرداری بندر بوشهر ،بعلت عدم مشخص شدن تامين اعتبار و استنکاف اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر از
پرد اخت سهم لحاظ شده درمعافيت شهرداری ،تا تعيين تکليف موضوع و ابالغيه جدید توسط شورای اسالمی شهر بوشهر منتفی می گردد.

بخش دوم
آيين نامه اجرايي نحوه وصول عوارض و بهای خدمات و ساير درآمد
آيين نامه اجرايي نحوه وصول عوارض و بهای خدمات و ساير درآمد
فصل اول:

ماده  : .عبارات و کلمات مندرج در این آیين نامه معادل تعریفی است که ذیالً ذکر شده است.
 -.درآمد :درآمدهای موضوع مورد بحث به شرح ذیل میباشد:
-

درآمدهای ناشی ازعوارض اختصاصی

-

بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری

 -2عوارض :عبارت است از مبلغ یا مبالغی که مستند به قوانين جاری ،نوع و ميزان آن به تصویب مرجع قانونی رسيده و اعالم عمومی شده باشد.
 -.بهای خدمات :مبلغی است که شهرداری برابر مجوز قانونی در ازای خدمات ارائه شده از استفاده کنندگان دریافت خدمات وصول مینماید.
 -4تعرفه عوارض و بهای خدمات :فهرستی است تهيه شده بر اساس مفاد ماده  .8آیين نامه مالی شهرداری ها از کليه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که وسيله
شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصيل می شود .درج هر نوع عوارض و بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب میگردد یا هر نوع تغييری که در نوع و
ميزان نرخ آنها صورت میگيرد در تعرفه مذکور طبق دستورالعمل وزارت کشور منعکس میگردد( .ماده  .8آیيننامه مالی شهرداریها)
 -5مودی عوارض یا درآمد شهرداری :شخص (ح قيقی یا حقوقی) تأدیه کننده عوارض یا درآمد به شهرداری است که ممکن است منبع عوارض یا درآمد متعلق به وی باشد یا وی
وسيله وصول و ایصال عوارض و درآمد باشد.
 -0مأمورتشخيص :کسی است که از طرف شهرداری یا سازمانهای تابعه و وابسته به شهرداری با توجه به ماده  ..آیين نامه مالی شهرداری ،اختيار تطبيق وضع هر مودی یا هر مورد
را با تعرفه (عوارض و درآمد هایی که به موجب قانون اختيار وصول آن به عهده شهرداری ها گذاشته شده است) داشته و تشخيص بدهی مودی کتباً به عهده او گذاشته
میشود(.حکم صادره توسط رئيس دستگاه برای مامور تشخيص الزامی می باشد).
 -7مأمور وصول :مأمور مخصوصی است که از طرف شهرداری با توجه به ماده  75قانون شهرداری بنام مأمور وصول تعيين میشود.
 -0مأمورابالغ :کسی است که هر نوع اوراق صادر شده بر له و عليه مودی توسط شهرداری ،سازمان های تابعه و وابسته به شهرداری را ،که شامل پرداخت هرگونه عوارض قانونی،
جریمه و ...میباشد ،به مودی یا نماینده قانونی وی ابالغ مینماید.
 -1تشخيص علی الرأس :تشخيصی است که مأمور تشخيص بر اساس قرائن و شواهد موجود در هنگامی که مودی از ارائه و در اختيار گذاشتن مدارك و دفاتر خودداری نماید،
خواهد داد.
 -.8آگهی عمومی :شهردار در اجرای ماده  47قانون شهرداری مکلف است مصوبات شورای اسالمی شهر که جنبه عمومی دارد را (از جمله عوارض) ،به وسایل ممکنه برای اطالع
عموم آگهی نماید .برابر ماده  57قانون شهرداری ،مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب شورای اسالمی شهر رسيده است پس از اعالم برای کليه ساکنين شهر الزم
الرعایه است .ضمن اینکه بر اساس تبصره  .ماده  58قانون ماليات بر ارزش افزوده شورای اسالمی شهرها میبایست عوارض وضع شده جدید را حداکثر تا  .5بهمن ماه هر سال
اجرای در سال بعد اعالم عمومی نماید.
 -..پيش آگهی :آگهی مختصری می باشد (برابر مفاد فرم مربوطه) که حاوی مشخصات عوارض و مودی یا مودیان اس ت ،با ذکر مستند قانونی و نوع و ميزان عوارض و مبلغ آن و
تاریخ مهلت پرداخت عوارض و امثال آن و شماره حساب بانکی و نام و آدرس بانک که بعد از سر رسيد موعد پرداخت بدهکار و یا مودی ،فرستاده میشود.

 -.2اخطاریه :برگهای است برابر مفاد فرم مربوط که بعد از صدور و ار سال پيش آگهی برای آگاهی و تذکر به بدهکار عوارض و امثال آن و یا مودی که پرداخت بدهی ناشی از
عوارض خود را به تأخير انداخته است ،فرستاده میشود.
 -..ابالغيه :رساندن پيام حکمی است که بر عليه بدهکار عوارض و امثال آن و یا مودی صادر شده است.
 -.4تقسيط مطالبات :عبارت است از تقسيط عوارض ،بهای خدمات و جرائم ماده صد قانون شهرداریهاوپرداخت آن توسط مودی بر اساس دستور العمل مصوب و پيوستی آیين
نامه اجرایی.
 -.5مرجع تقسيط مطالبات شهرداری :ماده  .2آیين نامههای شهرداریها به شرح ذیل :به شهرداریهای کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر  .0ماهه
مطابق دستورالعملی که به پيشنهاد شهرداری ،به تصویب شورای اسالمی شهر مربوط میرسد دریافت نماید .
 -.0صندوق ثبت :منظور از صندوق ثبت ،حساب بانکی موجود در شهرداری است که تمامی وجوه دریافتنی(عوارض پروانه ساختمانی،جرائم ماده صد ،عوارض پارکينگ و)...در
صورتحسابهای اعالم بدهی توسط شهرداری به آن حساب واریز می گردد.
تبصره :شهرداری بندر بوشهر دارای حساب درآمدهای عمومی است که تمامی عوارض  ،بهای خدمات  ،عوارض آموزش وپرورش و ...برابر ردیف درآمد مشخص شده در سيستم
مالی شهرداری واری زی و در کد مربوطه قرار می گيرد و شهرداری موظف است تا درآمدهای وصول شده اداره و سازمانهای دولتی را با درخواست کتبی سازمان ذینفع و معرفی
نماینده  ،مطابق مقررات تمام و کمال به حساب اعالم شده از طرف دستگاه واریز نماید .
 -.7صورتحساب بدهی :صورتحسابی شامل ميزا ن بدهی اشخاص حقيقی یا حقوقی به شهرداری یا مؤسسات تابعه یا وابسته به شهرداری (برابر مفاد فرم مربوط) است ،اعم از این که
در ارتباط با موضوع تبصره ذیل ماده  ، 55ماده  ، 05ماده  .88و نيز ماده  ..8قانون شهرداری ها ( سایر موارد مندرج در قانون شهرداریها مشمول این بند می گردد) و یا از بابت انواع
عوارض و امثال آن متعلق به ملک و یا مقررات قانونی باشد و نيز نحوه محاسبه و مستند قانونی عوارض و امثال آن یا بدهی میباشد که با درخواست مودی یا دفترخانه اسناد رسمی
توسط شهرداری تنظيم ،تسليم و یا ارسال میشود .چنانچه صورتحساب بد هی به منظور اعالم ميزان بدهی ملک به شهرداری و در پاسخ استعالم دفاتر اسناد رسمی برای انجام معامله
یا برای غير از مورد انجام معامله صادر شود ،می بایستی شماره حساب بانکی شهرداری (اعم از حساب جاری و یا سپرده) نيز به اطالع دریافت کننده صورتحساب برسد .ضمناً
شهرداری نيز رأساً می تواند نسبت به تهيه و تنظيم و ارسال صورتحساب بدهی اقدام نماید .و در صورت عدم پرداخت بدهی قطعی شده از پاسخ هرگونه استعالم خودداری
نماید(.دستور قضایی در خصوص بند .7از این قاعده مستثنی می باشد).
 -.0تسویه حساب :عمليات حسابداری است که بر اساس مد ارك معتبر موجود در شهرداری یا مؤسسات تابعه و وابسته و یا ارائه شده توسط مودی ،مانده حساب مودی (اعم از
طلب یا بدهی) با شهرداری یا مؤسسه تابعه و وابسته را به صورت تراز مالی در تاریخ معين نشان داده و در پرونده مودی نگهداری و نتيجه را به صورت درخواست مودی در اختيار
وی قرار میدهد( .درخصوص عوارض و بهای خدمات قابل وصول اسکن مدارك و اسناد دریافتنی در آرشيو الکترونيکی ،مالک بررسی و مالك عمل قرار می گردد)
 -.1رسيد دریافت وجه :سندی است (برابر مفاد فرم مربوط) که به موجب آن شهرداری به دریافت وجه اعم از وجه نقدی واریز شده به حساب بانکی شهرداری و یا وجوه غير
نقدی مانند چک و یا اسناد دریافتی ،نظير سفته اقرار می نماید و حاوی مشخصات کامل مودی ،علت دریافت وجه و سایر اطالعات مورد نياز شامل مشخصات درآمد و یا بهای
خدمات و شماره حساب بانک و نيز مشخصات چک یا سفته یا سند دریافتی میباشد.
 -28مفاصا حساب :برگ شناسایی است که پس از تسویه حساب منجر به پرداخت کامل بدهی مودی به شهرداری و یا اثبات عدم بدهی مودی (شخص حقيقی و حقوقی) به
شهرداری در تاریخ معين برای برهه (مقطع) زمانی مشخص صادر میشود و در آن میبایستی مشخصات کامل پرداخت کننده عوارض و امثال آن و نوع عوارض و حسب مورد مبلغ
و شماره و تاریخ فيش بانکی محل پرداخت درج شود.
 -2.برگ اعتراض :نامه کتبی است (برابر مفاد فرم مربوط) که توسط مودی یا نماینده قانونی وی در دو نسخه تنظيم و طی آن به منبع عوارض و امثال آن و یا نوع و ميزان آن و یا
نحوه م حاسبه و غيره کالً یا بعضاً مستنداً و مستدالً ایراد گرفته شده و درخواست رسيدگی می گردد .نسخه اول فرم مذکور به شهرداری تحویل و رسيد آن در نسخه دوم اخذ و نزد
اعتراض کننده باقی می ماند.
 -22صورتجلسه توافق :صورتجلسهای است به منظور تعيين نحوه پرداخت مطالبات شهرداری ،که مودی و شهرداری قبل از صدور اجرایيه مطابق ضوابط تنظيم مینماید.

فصل دوم  :وظايف

ماده  : 2وظيفه مودیان:
الف :برابر ماده  .8قانون نوسازی و عمران شهری ،مصوبه  ، ..47عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق مییابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت
گردد.
ب :به موجب بند الف ماده 4.و  47قانون ماليات بر ارزش افزوده ،اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور ،با وسيله نقليه زمينی ،دریایی و هوایی
مینماید ،مکلفند  %5بهای بليط را با درج در بليط یا قرارداد ،حسب مورد به عنو ان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به
حساب شهرداری محل فروش بليط واریز نماید.
پ :به موجب بند ب ماده  47قانون ماليات بر ارزش افزوده ،مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابين ،اعم از توليد داخل یا وارداتی ،مکلفند عوارض ساليانه خودروهای متعلق
به خود را به نرخ یک در هزار قيمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قيمتهای مندرج در جداولی که توسط سازمان
امور مالياتی کشور اعالم میگردد ،محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نماید.
ث :به موجب تبصره یک ماده  47قانون ماليات بر ارزش افزوده ،وارد کنندگان یا مالکان خودروهای سواری دو کابين وارداتی (به استثنای خودروهای سواری که به عنوان
خودروی عمومی شماره گذاری می شود) حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالياتی شهر محل شماره گذاری ،نسبت به پرداخت ماليات و عوارض
اقدام نماید.
ج :به موجب ماده  0مدیریت قانون پسماندها مصوب سال  ..0.و دستورالعمل نحوه تعيين بهای خدمات مدیریت پسماند ابالغی  ،..05/7/.7مؤدیان موظفند بهای خدمات
مدیریت پسماند (مسکونی و غير مسکونی) را به مدیریت اجرایی (شهرداری) بر اساس تعرفهای که طبق دستورالعمل وزارت کشور تعيين میشود ،پرداخت نمایند.
چ :کليه مودیان موظفند در صورت لزوم نسبت به ارائه هر گونه اسناد مالی مثبته (اعم از اسناد دفتری ،نرم افزاری و )...مرتبط با وصول عوارض و امثال آن به مأموران شهرداری صرفاً
جهت کنترل صحت ارقام وصولی ،اقدام نماید.
ح :به موجب ماده  57قانون شهرداری ها ،اجزاء مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و تصویب شورای اسالمی شهر رسيده است ،پس از اعالم ،برای ساکنين شهر الزم الرعایه
است.
ماده  :.وظيفه شهرداری:
شهرداری موظف است در موقع پاسخ استعالمات مراجع قانون ،نظير اتحادیه های صنفی دفاتر اسناد رسمی و غيره و نيز هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا تفکيک اراضی و
ساختمان ،ميزان عوارض و نيز بقایای عوارض قانونی متعلق به همان ملک را که برابر مقررات و تعرفه مصوب و معتبر محاسبه شده است را در فرم صورتحساب بدهی به مالک و یا
نماینده قانونی وی و یا ذینفع (درخواست کننده پروانه ها و استعالم) و نيز مرجع استعالم کننده؛ ظرف مهلت های مقرره قانونی ابالغ و پاسخ استعالم و صدور پروانه را منوط به
صدور مفاصا حساب نماید و به مجرد پرداخت کليه دیون مربوطه از ناحيه اشخاص ذینفع  ،شهرداری موظف است مفاصا حساب مربوط به عوارض را صادر و پاسخ استعالم را برابر
مقررات صادر نماید؛ مگر آنکه در تعرفه عوارض و مقررات موضوعه ،نحوه خاص دیگری بيشبينی شده باشد.
فصل سوم :تشخيص

ماده  :4تشخيص عوارض و بهاء خدمات و امثال آن در مورد هر مودی ،از طرف شهرداری و بر اساس ميزان مقرر در مصوبه و تعرفه مصوب خواهد بود.
ماده  :5شهرداری میتواند در مواردی که دفاتر و پروندههای موسسات ،کارخانجات و شرکتهای را که در اجرای ماده  70قانون شهرداری مکلف به وصول عوارض ،خدمات و
امثال آن به نفع شهرداری را رسيدگی و کنترل نما ید و این قبيل موسسات موظفند دفاتر مربوطه را در اختيار ماموران شهرداری قرار دهند.
تبصره  :.در صورتی که موسسات مذکور در این ماده از وصول و ایصال عوارض یا ارائه دفاتر و مدارك الزم به منظور تعيين ميزان واقعی عوارض وصول شده خودداری نمایند،
شهرداری میتواند با توجه به مفاد ماده  ..آیين نامه مالی شهرداری ها بر مبنای امارات و قرائن موجود ميزان عوارض را به طور علی الرأس تشخيص و از طریق صدور پيش آگهی
از موسسات مربوطه مطالعه نماید.

تبصره  :2ماموران شهرداری که در اجرای این ماده دفاتر و مدارك شرکت ها یا موسسات مربوط را مورد رسيدگی قرار می دهند  ،مکلفند از افشای اطالعات مکتسبه خود جز در
موارد مربوط به تشخيص عوارض و اعالم آن به مراجع ذیصالح خودداری نمایند .
تبصره  : .چنانچه سایر قوانين ترتيبات دیگری در خصوص تشخيص و وصول عوارض و امثال آن شهرداریها وضع نموده باشند  ،ترتيبات مزبور مبنای اقدامات شهرداری در
خصوص وصول عوارض و امثال آن خواهد بود.
ماده  : 0برای وصول عوارض و بهاء خدمات و امثال آن با اعالم کتبی به مودی یا مودیان ابالغ می شود که مطالبات شهرداری را ظرف ده روز کاری از تاریخ اعالم به حساب
درآمد شهرداری واریز نموده و رس يد دریافت دارند  .در صورت امتناع مودی یا مودیان از از پرداخت در مهلت مقرر شهرداری باید مبادرت به صدور و پيش آگهی نمایند .
ماده  : 7در پيش آگهی مندرج در ماده  4باید به مودی ابالغ گردد که ظرف مدت یک ماه از تاریخ رویت یا ابالغ قانونی (مستند به فصل ابالغ آیين دادرسی مدنی) مطالبات
شهرداری مندرج در پيش آگهی را به شهرداری پرداخته و رسيد دریافت نماید .
بدیهی است مودی در مهلت مقرر حق اعتراض به منبع فوق ازطریقکميسيونماده  77قانونشهرداری درموردعوارضوبهایخدماتوامثاآلن رادارد .
تبصره  : .در صورتی که مودی یا مودیان ن سبت به پيش آگهی ابالغ شده ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض ننمایند پيش آگهی مذکور قطعی و الزم االجرا خواهد شد .
در هر صورت صدور مفاصا حساب برای مودی یا مودیان منوط به پرداخت مطالبات شهرداری می باشد .
فصل چهارم :

صدور پيش آگهی و ابالغ
ماده  : 0پيش آگهی های صادره شامل موارد زیر بوده و هرگاه مودی یک نفر باشد پيش آگهی در دو نسخه و اگر متعدد باشند برای هر یک نفر به تعداد نفرات در دو نسخه تهيه
خواهد شد ( .در موارد خاص به تشخيص شهرداری بندر بوشهر)
الف -نام و نام خانوادگی مودی یا مودیان .
ب -موضوع بدهی و ميزان آن با ذکر مشخصات کامل مستندات قانونی آن .
ج -مهلت اعتراض و ذکر اینکه در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر  ،پيش آگهی قطعی و الزم االجرا خواهد شد .
د -ذکر ميزان جریمه دیرکرد در صورت عدم پرداخت به موقع و همچنين ذکر هزینه های اجرایی وصول در صورت اقدام به عمليات اجرایی .
ماده: 1پيش آگهی به شرح و طی مراحل زیر به مودی ابالغ می شود :
الف -پيش آگهی با اخذ رسيد با مامور ابالغ و مامور موظف است ظرف مدت  .روز آن را به رویت مخاطب رسانده و یک نسخه آن را به وی تسليم و نسخه رویت شده را با ذکر
تاریخ و گواهی امضاء به دبيرخانه عودت دهند.
ب -هرگاه موردی در محل پيشه یا سکونت خود حاضر نباشد  ،پيش آگهی به متصدی امور یا کسانی که با مودی در یک محل زندگی یا کار می کنند  ،ابالغ می شود مشروط به
اینکه سن ظاهری آنان برای تميز اهميت اخطاریه کافی باشد .
پ -هرگاه اشخاص نامبرده از ارائه رسيد خود داری و یا شخص مودی از رویت امتناع کند  ،مامور مکلف است پيش آگهی را با پست سفارشی دو قبضه برای مودی ارسال و نسخه
دریافت شده مودی را در پرونده ضبط نماید .
ج -هرگاه مودی از دریافت پست سفارشی و امضاء رسيده آن امتناع نماید  ،شهرداری موظف است به هر طریق ممکن قا نونی مبادرت به الصاق پيش آگهی به محل اقامت و یا
کسب مودی نموده از آن عکس یا فيلم تهيه نماید .

چ -هرگاه پيش آگهی مربوط به وزارتخانه  ،ادارات و سازمان های دولتی باشد دبيرخانه ادارات و سازمان ها به شرح فوق ابالغ می گردد .
ح -هرگاه در صورتيکه پيش آگهی مربوط به شرکت باشد به مدیر یا رئيس دفتر شرکت یا اشخاصی که حق امضاء دارند  ،بر طبق مقررات آئين نامه ابالغ می شود .
خ – چنانچه پيش آگهی مربوط به شرکت یا بازرگانان متوقف باشد عالوه بر ابالغ به متوقف یک نسخه پيش آگهی جهت اقدام به مدیر تصفيه و ادارات تصفيه ورشکستگی ارسال
می شود .
د -طبق آئين دادرسی مدنی روز ابالغ پيش آگهی و روز تسليم اعتراض و تعطيالت رسمی ،در مواعد مندرج در این آئين نامه محاسبه نخواهد شد .
ز -هرگاه مودی در داخل کشور و در خارج از حوزه شهرداری سکونت داشته باشد بيست روز و در صورتيکه در خارج از کشور ساکن باشند دوماه مهلت به اعتراض اضافه
خواهد شد .
ر -مامور ابالغ مکلف است حداکثر مدت پنج روز اوراق را به مودی تسليم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسيد بگيرد .در صورت امتناع مودی از گ رفتن اوراق  ،امتناع او را در
برگ اخطاریه قيد و اعاده می نماید .
س –هرگاه مامور ابالغ نتواند اوراق را به مودی برساند باید در نشانی تعيين شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعيت ظاهری آنان برای تميز اهميت اوراق یاد شده
کافی باشد  ،ابالغ نماید و نام و سمت گيرنده اخطاریه را در نسخه دوم قيد و آن را اعاده کند .
فصل پنجم:

مرجع حل اختالف
ماده  :.8به موجب ماده  77قانونی شهرداری ،رفع هرگونه اختالف بين مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات به کميسيونی مرکب از نمایندگان وزارت
کشور،دادگستری و شورای اسالمی شهر ارجاع می شود و تصميم کميسيون مزبور قطعی است .
بدهی هایی که طبق تصميم این کميسيون تشخيص داده می شود  ،طبق مقررات الزم االجرا به وسيله اداره ثبت  ،قابل وصول می باشد  .اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصميم
کميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداری مباردت نماید .
الف :اختالف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی بندهای الف و ب ماده  4.قانون ماليات بر ارزش افزوده(عوارض %5بهاء بليط حمل و نقل برون شهری و عوارض ساليانه
خودروها) مشمول احکام ماده 77قانون شهرداریها خواهد بود .
ب :پرداخت ماليات و عوارض موضوع ماده  4.قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از موعد مقرر ،موجب ماليات بر ارزش افزوده پس از موعد مقرر ،موجب تعلق جریمه ای معادل
( )%2به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخير خواهد بود ( .ميزان جریمه دیرکرد برابر آخرین قوانين و مقررات ساری و جاری کشور تعيين می گردد).
پ :برابر قسمت اخير ماده  ..8قانون شهرداری ها  ،در صورتيکه مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ  ،به صورتحساب شهرداری اعتراض ننماید  ،صورتحساب قطعی تلقی می
شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرر اعتراض نماید  ،موضوع به کميسيون ماده  77قانون شهرداریها ارجاع می شود .
ت :به موجب ماده 0قانون نوسازی و عمران شهری  ،اعتراض راجع به مميزی در مورد اختالف مساحت و  ...به عهده کميسيون مزبور و رسيدگی به سایر اختالفات ناشی از اجرای
قانون نوسازی منحصرا در صالحيت کميسيون رفع اختالف موضوع ماده  77قانون شهرداری می باشد .
فصل ششم :وصول

ماده : ..صاحبان سينما  ،تئاترها ،تماشاخانه ها ،لونا پارك ها و مراکز تفریحی و کليه بر گزار کنندگان نسبت به پرداخت عوارض مقرره و دریافت مفاصا حساب از شهرداری محل،
پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط اقدام نمایند.
ماده  : .2در مواردی که در اماکن عمومی و خصوصی نمایشگاههای برگزار می شود و شهرداری برای اجاره  ،واگذاری غرفه یا بازدید از آن عوارض و یا بهاء  ،خدمات وضع
نماید  .برگزار کنندگان موظف به وصول و پرداخت آن طبق این آئين نامه می باشند.

ماده  :..روش های پرداخت موارد مطروحه در مواد  ..و  .2فوق شامل پرداخت حضوری  ،پرداخت الکترونيکی  ،پرداخت از طریق فضای مجازی (اینترنتی و  )..و پرداخت از
طریق شارژ کارت و  ...می باشد .
ماده :.4در صورت انقضای مهلت مندرج در پيش آگهی و عدم اعتراض مودی  ،پيش آ گهی قطعيت می یابد و شهرداری موکلف است ظرف مدت  .8روز پس از قطعيت پيش
آگهی ميزان بدهی قطعی شده مودی را مجدد به وی ابالغ نموده و ضمن ابالغ مذکور متذکر گردد هرگاه ظرف مدت  .5روز از تاریخ ابالغ نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام
ننماید به استناد ماده  20و تبصره های ذیل ماه  ..قانون نوسازی و عمران شهری  ،از طریق عمليات اجرایی نسبت به وصول بدهی عوارض و بهای خدمات اقدام خواهد شد و در
این صورت هزینه عمليات اجرایی ثبت نيز به عهده مودی خواهد بود .
تبصره  :در صورتی که بدهی مودی طبق رای کميسيون رفع اختالف که در قانون شهرداری مشخص گردد  ،شهرداری مکلف است به استناد ماده  77قانون شهرداریها و بدون
رعایت  .5روز مهلت مذکور در این ماده از طریق عمليات اجرایی ثبت نسبت به وصول بدهی عوارض مودی اقدام نماید .
ماده :.5در صورتی که که مودی پس از قطعيت بدهی و انقضای مهلت نسبت به پرداخت مطالبات شهرداری اقدام نماید  ،شهرداری باید از طریق اجرای ثبت  ،محل نسبت به
وصول مطالبات خود اقدام نماید .
تقاضای شهرداری در مورد صدور اجرائيه باید حاوی نکات و مدارك زیر باشد :
 -.مشخصات آخرین نشانی محل اقامت یا محل کاری مودی .
 -2یک نسخه از پيش آگهی قطعی شده موضوع ماده  .8که به رویت مودی رسيده تاریخ ابالغ درآن قيد شده باشد
 -.یک نسخه از اخطاریه (قبل از تقاضای صدور اجرائيه) که به مودی ابالغ شده است .
 -4درصورتی که بدهی مودی طبق رای کميسيون ماده  7.مشخص شده باشد ارسال یک نسخه از رونوشت یا فتوکپی مصدق رای مذکور .
ماده : .0شهرداری مکلف است برای وصول وجوه قطعی شده و جرایم متعلقه از مستکفين طبق موازین این آئين نامه عمل نماید  .در صورتی که در قوانين مربوط به برقراری
عوارض  ،نحوه خاصی برای وصول پيش بينی شود طبق آن عمل خواهد شد.
تبصره  :بقایای عوارض و بهای خدمات و امثال آن که ملغی شده (مطالبات معوقه مربوط به عوارض و بهای خدمات که سابقا به قطعيت رسيده ولی از نظر قانونی ملغی گردیده اند)
نيز به موجب مقررات این آئين نامه وصول می شود .
ماده : .7به شهرداری اجازه داده می شود تا سقف  % .از وجوهی که بابت درآمد شهرداری وصول می گردد را (به استثناء کمک های دولتی  ،وام و فروش اموال غير منقول) در
زمينه حسابرسی و آموزش  ،تربيت و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول در آمدهای شهرداری فعاليت موثری مبذول داشته و یا می دارند  ،صرف نماید.
ماده  : .0کليه عوارض شهرداری که به مرحله قطعيت پرداخت رسيده باشد منجمله عوارض نوسازی در چارچوب ساز و کارهای مطروحه در این آیين نامه قابل وصول نخواهد بود.
در صورت عدم پرداخت توسط مودی  ،به استناد ماده  20قانون نوسازی و عمران شهری مراتب مطابق احکام تبصره های ماده  ..قانون مذکور باصدور اجرائيه وصول خواهد شد.
شماره حسابهای مجاز جهت دريافت درآمدهای شهرداری بندر بوشهر توسط موديانبه شرح جدول ذيل مي باشد.

ردیف

عنوان درآمد

شماره حساب

بانک مربوطه

.

درآمدهای عمومی

.88.200070

بانک شهر

2

حذف پارکينگ

.88.2007.0

بانک شهر

.

اتباع بيگانه

.88.200788

بانک شهر

4

حفاری

.88.200012

بانک شهر

5

عوارض خودرو

.887001745.0

بانک شهر

0

آرامستان

.880.0422515

بانک شهر

7

عوارض عمومی

.880.0422571

بانک شهر

0

ارزش افزوده

8..870555.888

بانک ملی

1

ارزش افزوده قدیم

2.7..4.8.888.

بانک ملی

فصل هفتم  :اجرا

ماده : .1به موجب ماده  .0.آیين نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و طرز رسيدگی به شکایت از عمليات اجرایی که در مورخه  ..07/0/..به تصویب ریاست محترم قروه
قضائيه رسيده است ،برای تقاضای صدور اجرائيه بابت عروارض شرهرداری ،موضروع مراده  77قرانون اصرالح پراره ای از مرواد و الحراق مرواد جدیرد بره قرانون شرهرداری  ،مصروب
 ، ..45/../27باید اوراق نيز به ثبت محل تسليم شود :
الف  :درخواست نامه مخصوص صدور اجرائيه
ب  :رونوشت مصدق رای کمسيون حل اختالف
تبصره :موارد قابل پيگيری ماده  .5و  24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولتکه در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند مراه یکهرزار و سيصرد
و نود و سه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  ..1./.2/0به تأیيد شورای نگهبان رسيده و طی نامه شماره  400/078.5مورخ  ..1./.2/..مجلس شورای اسرالمی واصرل
شده ،نيز مشمول این آیين نامه می شود .
توضيح یک  :هرگونه تخفيف یا معافيت عوارض و بهای خدمات پرونده های خاص ،از طرف شورای اسالمی شهر بوشهر و طی نمرودن سرير مراحرل اداری آن ،باتوجره بره بودجره
نقدی شهرداریها و ثبت درآمدها ،مستلزم تامين اعتبار از دربودجه ساالنه و ثبت در ردیف درآمدی مربوطه می باشد.
توضيح دو :شهرداری بندر بوشهر جهت بررسی و رفع موانع اخذ درآمدو نظام پيشنهاد درآمدی موظف به تشکيل کميته درآمد زایی متشکل از معاون مالی و امور اقتصرادی ،معراون
شهرسازی و معماری ،شهرداران منا طق ،مدیر اداره درآمدهای عمومی و نوسازی ،مدیر اداره حقوقی ،مسئولين درآمدهای شهرداری مراکز ،مسئول اداره وصول و اجرا و کارشرناس
اداره درآمد می باشد .
توضيح سه :از ابتدای سال ..17به استناد شماره دادنامه  10/.871مورخه  ..10/80/81هيات عمومی دیوان عدالت اداری،تما می پرونرده هرای مطررح شرده در کميسريون مراده صرد
قانون شهرداریها و صدور رای قطعی کميسيون مبنی ابقای بنا ،عالوه بر مبلغ مصوب شده جریمه ،مشمول پرداخت عوارض و بهای خدمات متعلقه نيز می گردد.
توضيح چهار :از ابتدای سال  ..17اداره درآمدهای عمومی شهرداری بندر بوشهر درخصوص محاسبه اراضی واقع شده در مسير گذر که با رعایت قوانين و مقررات موجود محاسبه
می گردند برابر بودجه نقدی مکلف به رعایت مقررات بودجه ریزی نقدی و ثبت چک مالی صادر شده از اداره مالی و حسابداری شهرداری بابت زمرين درمسرير جهرت در ردیرف
درآمدی مربوطه می باشد .لذا از تاریخ اجرای این آیين نامه تهاتر نمودن وجه زمين در مسير با عوارض و بهای خدمات مربوطه ممنروع مری باشرد  .مسرئول مسرتقيم اجررای موضروع
کارشناسان و مدیران ذیربط در محاسبه عوارض می باشند.
توضيح پنج :جابجایی موجودی از حسابهای درآمدیاز بانک ملی به بانک شهر یا سایر بانک ها به حسراب هزینره ،برا امضرای مردیر اداره درآمردهای عمرومی و شرهردار یرا سرپرسرت
شهرداری صورت می پذیرد ( .صدور چک مالی به مودیان حقوقی یا حقيقی برابر مستندات دریافتی توسط وبا نظارت مدیر مالی و امور حسابداری و شهردار یا سرپرست شرهرداری
انجام می شود).
توضيح شش :در دستور العمل تقسيط دیون مودیان حقوقی و حقيقی به این شهرداری ،از ابتدای سال  ..17سود حاصل از تقسيط دیون حذف می گرردد .اولویرت تقسريط دیرون برا
معرفی مودیان به بانک عامل و طرف قرارداد باشهرداری می باشد.
توضيح هفت :شهرداری بندر بوشهر به منظور ارج نهادن به والدین ،همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان ،جانبازان براالی  25درصرد وبراالتر و همسرران و
فرزندان آنان و رزمندگان با سابقه شش ماه سابقه و باالتر در جبهه با رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگانی که دفن اموات درآنها مجاز مری باشرد و آرامسرتانها بردون اخرذ وجره اقردام
نماید(.مستند به قانون برنامه پنجم ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران)..10-.488
توضيح هشت :افراد تحت پوشش کميته امداد امام خمينی(ره) و بهزیستی و خيرین مسکن ساز برای هرکدام از افراد تحت پوشش نهادهرا و سرازمانهای حمرایتی از پرداخرت هزینره
های صدور پروانه ساختمانی ،عوارض شهرداری برای واحدها مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف ،فقط برای یکبرار معراف مری باشند(..مسرتند بره قرانون برنامره
پنجم ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران)..10-.488

توضيح نه :به استناد تبصره ذیل بند الف ماده 15قانون برنامه پنجم ساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مساجد ،مصرلی ها،امراکن صررفاً مرذهبی
اقليت های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه های علميه شامل مراکزآموزشی ،پژوهشی و اداری از عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف می باشند.
توضيح ده :مستند به نامه  .01..مورخه  ..14/84/2.مشاور رئيس و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد ،بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان شهرداریها و دهياریها کشور ،الگوی
مصرف معافيت از کليه دیون تا یکصد متر مربع زیربنای مفيد مسکونی و بيست متر مربع فضای تجاری می باشد.
توضيح یازده :عوارض صدور پروانه ساختمانی و ...برای پرسنل شهرداری بندر بوشهر براساس جدول ذیل محاسبه می گردد.
رديف

عنوان درآمد

.

صدور پروانه ساختمانی

2

صدور پروانه ساختمانی

.

شناسنامه ساختمانی

4

شناسنامه ساختمانی

مشمولين مورد استفاده عوارض و بهای خدمات

پرسنل رسمی وزارتی و رسمی کارگری

پرسنل قراردادی شهرداری با حداقل .سال سابقه کار

ميزان قابل پرداخت

تا مبلغ .88/888/888ریال ،معادل یک
هزارم
تا 258/888/888ریال ،معادل یک هزارم

پرسنل رسمی وزارتی و رسمی کارگری

تا .88/888/888ریال ،معادل یک هزارم

پرسنل قراردادی شهرداری با حداقل .سال سابقه کار

تا 258/888/888ریال ،معادل یک هزارم

تبصره یک :مستمربگيران و بازنشستگان وزارتی شهرداری بوشهر مشمول مصوبه فوق می گردند .
تبصره دو :عوارض ساالنه امالك از ابتدای سال  ..17برای هر سال بر اساس جدول فوق برای پرسنل شرهرداری بنردر بوشهر(رسرمی ،قرراردادی  ،مسرتمربگيران و بازنشسرتگان)
اقدام می گردد.
تبصره سه :پرسنل شهرداری ،اعم از قراردادی و رسمی  ،همسر  ،فرزندان  ،پدر و مادر مشمول پرداخت عوارض و بهای خدمات آرمستان نمی گردد.
جدول محاسبه جريمه برای انواع ساختمان( اسكلت)

A=S x m /24000فرمول محاسباتی
 Aارزش معامالتی ساختمان (به ریال )
 Sتعرفه اوليه بشرح جدول پيوست برای هر یک متر مربع
 Mارزش منطقه ای( ضریب فزاینده) مورد استفاده در اداره درآمد شهرداری
به عنوان مثال:ارزش معامالتی یک متر مربع در خيابان مدرس یا باهنر برای یک ساختمان اسکلت بتنی از  5طبقه به باال مبلغ  7/.58/888ریال تعيين ميگردد.
 7/.58/888ریال= (A: ./.88/888×) 52888 ÷24888

انواع ساختمان (اسكلت)

شرح گروه ساختمانی

 Sتعرفه اولیه

الف) انواع ساختمان (اسکلت)
الف) ساختمان اسکلت بتونی یا هر نوع سقف تا 5طبقه

3/100/000

الف) ساختمان اسکلت بتونی یا هر نوع سقف از  5طبقه به باال

3/300/000

الف)ساختمان اسکلت فلزی یا هر نوع سقف تا  5طبقه

3/000/000

الف) ساختمان اسکلت فلزی یا هر نوع سقف از  5طبقه به باال

3/200/000

الف) اسکلت مختلط مصالح بنایی با فلزی یا بتونی

2/000/000

الف) اسکلت آجری مصالح بنایی با فلزی یا بتونی

2/500/000

الف) اسکلت مخلوط خشت و گل و سنگ و چوب

1/200/000

الف) ساختمان های تمام چوب معمولی

1/100/000

الف) ساختمان های تمام چوب صنعتی

2/200/000

ب)ساختمان انبار ها با دهانه بیش از چهار متر
/1ب)اسکلت آجری با بلوک سیمانی هر نوع سقف

1/000/000

/2ب)اسکلت فلزی یا سوله های پیش ساخته یا هر نوع سقف

1/800/000

ج)سالن ها یا توقف گاه ها
/1ج)با مصالح ساختمانی سنگ و بلوک سیمانی هر نوع سقف
/2ج)اسکلت فلزی با سقف های بتون ارمه

900/000
2/000/000

/3ج)گلخانه با هر نوع مصالح با هر نوع سقف

400/000

/4ج)پاركینگ با سقف ایرانیتی

1/200/000
د)آشیانه ها و سایبان ها

/1د)با پایه های چوبی و مصالح بنایی با هر نوع سقف

500/000

/2د)با پایه های فلزی با ستون ها بتون آرمه

700/000
ه )تآسیسات

/1ه) دستگاه های حرارت مركزی شوفاژ سانترال

1/000/000

/2ه )تهویه مطبوع (گرمایی،خنک كننده )

2/000/000

/3ه)آسانسور

2/000/000
و)سایر

/1و)انواع مخازن اعم از زیر زمینی ،هوایی از متر مکعب به باال
/2و) سکوها و باراندازها هر متر مربع
/3و) دیوار كشی با هر نوع مصالح هر متر مربع

300/000
2/500/000
120/000

تبصره :ارزش سرقفلی معادل دوبرابرارزش معامالتی درنظرگرفته می شود.
بهای خدمات آرمستان:

واگذاري قبور به متقاضيان جهت خريدقبورپيش ساخته به ازاء هرقبريك طبقه مبلغ 00/000/000ريال ومتقاضيان اين موضوو هيگووهوه مواتييتر بوراي ههوا هدور توويو ت هوي
ترايطر هدر واهندقبورپيش ساخته خريداري تده رابه اتخاص غيرواگذارهدايندبهاي خدمات جهت مبوالهس:

-.

بهای خدمات جابجایی ميّت ازکليه بيمارستان های سطح شهربه مرکزپزشکی قانونی جهت معاینه جسدبرای هرسرویس458/888ریال

 -2بهای خدمات حمل جسدازکليه سردخانه هااعم ازسردخانه پزشکی قانونی وبيمارستان هابه آرامستان وادی الرحمه به ازاءهرسرویس مبلغ588/888ریال
 -.بهای خدمات حمل جسدازآرامستان جدیدبه هرنقطه ازسطح شهر(مناطق .و)2جهت مراسم تشييع به ازاءهرسرویس مبلغ./588/888ریال
بهای خدمات تطهيروتکفين:
 -.بهای خدمات تطهيروتکفين افرادباالی پنج سال مبلغ./888/888ریال
 -2بهای خدمات تطهيرووتکفين افرادزیرپنج سال وباالترازیکسال مبلغ788/888ریال
 -.بهای خدمات تطهيروتکفين افرادزیریکسال مبلغ588/888ریال
خدمات تطهيروتکفين ذیل بصورت رایگان ارئه می گردد:
 -.خانواده محترم شهداء(پدر،مادر،همسروفرزندان شهداء)
 -2خانواده محترم جانبازان وآزادگان(همسروفرزند)
 -.رزمندگان
 -4معلولين تحت پوشش بهزیستی
 -5کارکنان شهرداری(پدر،مادر،همسروفرزندان)
خدمات رایگان:
انتقال کليه اجسادنظيرتصادفات شهری،غرق دردریا،خودکشی ها،اجسادناشی از اجرای احکام قصاص درزندان وفوت شدگان درمنازل ازسطح شهر به پزشکی قانونی بردون ریافرت
هزینه انجام می گيرند
قبل ذکراست:
نصب هرگونه بنر،سایه بان،نيمکت یاصندلی وکاشت درخت دراطراف ویاباالی فبور به دليل اینکه ایجادمزاحمت برای ترددمی نماید اکيداًممنوع است.
بخش چهارم

ضریب فزاینده
قسمت اول :ضریب فزاینده جهت عرصه امالك
ضریب فزاینده عرصه امالك بارعایت بندهای ذیل ومطابق با ارزشهای تعيين شده درهریک ازبلوك ها این مجموعه خواهدبود.
 -.درضریب فزاینده عرصه هایی که دارای دوبرابر یا بيشتر می باشند ،باالترین ارزش معبرمربوطه امالك مالك عمل خواهدبود.
 -2ضریب فزاینده عرصه امالك واقع درميادینی که دربلوك مربوطه برای آن ارزش خاص تعيين نشده است ،برابرباالترین ضریب فزاینده معبری است که ازآن ميدان منشعب می
شود.
 -.ضریب فزاینده امالك واقع درسراها،پاساژهاوکاروانسراهای منشعب ازهرخيابان،کوچه یابازارکه دربلوکهای مربوطه برای آن ضریب خاص تعيين نشده است برابربا ضریب
فزاینده همان خيابان،کوچه یابازارمنظورشود.
 -4ضریب فزاینده امالکی که نياز به اصالح اسنادمالکيتی دارندتازمانی که اسنادمالکيت آنهااصالح نشده باشدتابع مشخصات مندرج درسندمالکيت می باشد.
تبصره  :درصورت اخذ مجوز ساختمانی تمامی محاسبات بر اساس ضریب فزاینده گذر بعد از اجرای طرح محاسبه می گردد.
 -5ضریب فزاینده اراضی بایردرهرپالك ثبتی تامساحت سه هزارمترمربع برابرارزش های تعيين شده ومازادبرسه هزارمترمربع برابرهفتادوپنج درصد ضریب فزاینده تعيين شده
دربلوك مربوطه محاسبه می شود.
تغييرات پيشنهادی در ضريب فزاينده سال 7931

قطعه

رقم فعلی

رقم پيشنهادی

شرح و موقعيت محل

ردیف
.

طرفين خيابان آیت اهلل بالدی

2

27888

.2888

2

طرفين خيابان معلم (همسان سازی با خيابانهای همجوار)

4

41788

02888

.

طرفين خيابان معلم (همسان سازی با خيابانهای همجوار)

5

4.888

5.888

4

طرفين خيابان بهشت صادق (همسان سازی با خيابانهای همجوار)

.4

.7488

44888

5

طرفين خيابان بهشت صادق (همسان سازی با خيابانهای همجوار)

.5

.7488

44888

0

طرفين خيابان شهدا( گلخانه)

.5

27888

.2888

7

طرفين خيابان طرفين خيابان بيت المقدس

.5

27888

.2888

0

طرفين خيابان مالصدرا شرقی

.5

.8258

.2888

1

طرفين خيابان کارگر(هاللی)

.5

.8258

.7888

.8

طرفين خيابان امام خمينی(ره) از ميدان ساعت تا خيابان توحيد

..

طرفين خيابان امام خمينی(ره) از خيابان توحيد ساعت تا خيابان قائم( روبروی خيابان مبارزان)

.2

طرفين خيابان امام خمينی(ره) از خيابان قائم( روبروی خيابان مبارزان) تا ميدان امام خمينی(ره)

.5
.5

78288
74258

02888
01888

.5

.88588

..5888

..

خيابان شهيد مطهری

.5

74588

01888

.4

طرفين گذرهای  .8متری

.5

.4888

.5888

.5

طرفين گذرهای  .2متری

.5

-

.0588

.0

طرفين گذرهای  .0متری

.5

.5.88

.0588

.7

طرفين گذرهای  .0متری

.5

.0888

2.888

.0

طرفين گذرهای  28متری

.5

-

2.888

.1

طرفين خيابان شهيد عاشوری

.0

.7488

44888

28

طرفين خيابان امام خمينی(ره) از ميدان ساعت تا خيابان یادگار امام

.0

78288

02888

2.

طرفين خيابان امام خمينی(ره) از خيابان یادگار امام ساعت تا خيابان مبارزان

.0

74258

01888

22

طرفين خيابان مبارزان از خيابان مبارزان تا ميدان امام خمينی(ره)

.0

.88588

..5888

2.

طرفين خيابان غدیر ( دانشگاه پيام نور)

.7

.1458

24888

24

طرفين خيابان شهيد شاهميری ( درحال احداث)

.7

-

2.888

25

طرفين خيابان خيبر

.7

.0288

2.888

20

طرفين خيابان المهدی(عج)

.7

.0288

2.888

27

طرفين خيابان شهيد آوینی

.7

.0288

2.888

20

طرفين خيابان شهيد نسترن

.7

.5.88

2.888

21

طرفين خيابان شهدای بنمانع

.7

.5.88

2.888

.8

طرفين گذر  .0متری و باالتر

.7

-

.1888

..

طرفين خيابان  .0متری و باالتر

.7

.5888

.0888

.2

طرفين گذر  .2متری و باالتر

.7

.2088

.5888

..

طرفين گذر  .8متری و باالتر

.7

.8588

.2588

.4

طرفين گذر  0متری و باالتر

.7

-

.8888

.5

طرفين گذر  0متری و باالتر

.7

0888

0888

.0

بقيه کوچه های و گذر کمتر از  0متر

.7

4888

0888

.7

بر خيابان شهيد چمران

.7

.8888

.0888

.0

طرفين گذر شهدای جفره

.0

.1888

2.888

.1

طرفين خيابان شهيد چمران

.0

.8888

48888

48

طرفين خيابان شهيد فکوری

.0

.0288

2.888

4.

طرفين گذر  .0متری و باالتر

.0

.7888

.1888

42

طرفين خيابان  .0متری و باالتر

.0

..888

.5888

4.

طرفين گذر  .2متری و باالتر

.0

..888

..888

44

طرفين گذر  .8متری و باالتر

.0

0888

.8888

45

طرفين گذر  0متری و باالتر

.0

0888

0888

40

طرفين گذر  0متری و باالتر

.0

4888

0888

47

بقيه کوچه های و گذر کمتر از  0متر

.0

.888

4888

40

طرفين خيابان شهيد مطهری

.1

74588

01888

41

طرفين خيابان ابوشهر

.1

20088

.2888

58

طرفين گذر  28متری و باالتر

.1

-

2.888

5.

طرفين گذر  .0متری و باالتر

.1

.1888

2.888

52

طرفين خيابان  .0متری و باالتر

.1

.0288

.0588

5.

طرفين گذر  .2متری و باالتر

.1

.2088

.5888

54

طرفين گذر  .8متری و باالتر

.1

-

..888

55

طرفين گذر  0متری و باالتر

.1

-

..888

50

طرفين گذر  0متری و باالتر

.1

1488

1488

57

بقيه کوچه های و گذر کمتر از  0متر

.1

-

7588

50

طرفين خيابان شهيد مطهری

28

74588

01888

51

طرفين خيابان شهيد رجایی

28

52888

02888

08

طرفين خيابان شهيد مدرس

28

52888

02888

0.

طرفين خيابان شهيد باهنر

28

52888

02888

02

طرفين خيابان جانبازان

28

54888

02888

0.

طرفين خيابان سامان

28

4.888

47888

04

طرفين خيابان سربازان گمنام

28

45888

54888

05

طرفين گذر  28متری و باالتر

28

-

27888

00

طرفين گذر  .0متری و باالتر

28

2.888

2.888

07

طرفين خيابان  .0متری و باالتر

28

.0.58

2.888

00

طرفين گذر  .2متری و باالتر

28

.0288

.0588

01

طرفين گذر  .8متری و باالتر

28

..058

.5888

78

طرفين گذر  0متری و باالتر

28

-

..888

7.

طرفين گذر  0متری و باالتر

28

1488

..888

72

بقيه کوچه های و گذر کمتر از  0متر

28

0588

1488

7.

طرفين خيابان جانبازان

2.

54888

02888

74

طرفين خيابان امام رضا(ع)

2.

4.888

58888

75

طرفين خيابان بدر

2.

-

.2888

70

طرفين گذر  .8متری و باالتر

2.

.2088

..588

77

طرفين گذر  0متری و باالتر

2.

-

..888

70

بقيه کوچه های و گذر کمتر از  0متر

2.

0588

7588

71

طرفين خيابان  .0متری و باالتر

24

.2888

08

طرفين گذر  .2متری و باالتر

24

.8888

0.

طرفين گذر  .8متری و باالتر

24

0588

02

طرفين گذر  0متری و باالتر

24

0588

0.

طرفين گذر  0متری و باالتر

24

4588

04

بقيه کوچه های و گذر کمتر از  0متر

24

4888

 -.ردیف  0و  7قطعه  22از ابتدای سال ..17در تعرفه منابع درآمدی سال آتی حذف می شود.
 -2ردیف  71لغایت  04مربوط به گذرهای ضلع جنوبی خيابان سلمان فارسی (اراضی واقع درکوی ریشهر ،کوی امامزاده،کوی رایانی ،کوی سبزآباد و کوی سرتل می باشد).

تعرفه عوارض شهرداری اصناف بوشهربرای سال .5931پیشنهادی اتاق اصناف مرکزاستان بوشهر
مبلغ(ارقام به ريال)

اتحاديه

نام رسته

ابزار و یراق و مصالح ساختمانی

خرده فروشی ابزارآالت ساختمانی

1,000,000

ابزار و یراق و مصالح ساختمانی

خرده فروشی اتصاالت فلزی -غیر فلزی و چدنی و پلیکا

1,000,000

ابزار و یراق و مصالح ساختمانی

خرده فروشی آهن آالت

1,500,000

ابزار و یراق و مصالح ساختمانی

خرده فروشی تخت ،كمد ،میز و قفسه

700,000

ابزار و یراق و مصالح ساختمانی

خرده فروشی رنگ (ساختمانی)

900,000

ابزار و یراق و مصالح ساختمانی

خرده فروشی سیمان

1,500,000

ابزار و یراق و مصالح ساختمانی

خرده فروشی كاشی و سرامیک

1,500,000

ابزار و یراق و مصالح ساختمانی

خرده فروشی كاالهای بهداشتی ساختمان

1,300,000

ابزار و یراق و مصالح ساختمانی

خرده فروشی مصالح ساختمانی به استثنای سیمان

1,400,000

ابزار و یراق و مصالح ساختمانی

خرده فروشی یراق آالت

1,000,000

ابزار و یراق و مصالح ساختمانی

كرایه دادن ماشین آالت و تجهیزات ساختمانی وعمرانی بدون راننده

1,000,000

اغذیه فروشان و هتلداران

انبارداری و نگهداری كاالهای عمومی

900,000

اغذیه فروشان و هتلداران

آش و حلیم پزی

700,000

اغذیه فروشان و هتلداران

پانسیون

700,000

اغذیه فروشان و هتلداران

پیتزا فروشی

800,000

اغذیه فروشان و هتلداران

تاالر برگزاری جشن و مراسم

اغذیه فروشان و هتلداران

جگركی (جگر ،دل و قلوه)

600,000

اغذیه فروشان و هتلداران

چایخانه و قهوه خانه سنتی

600,000

اغذیه فروشان و هتلداران

خدمات آژانس سیاحتی و زیارتی طبقه بندی نشده در جای دیگر

800,000

اغذیه فروشان و هتلداران

خدمات تهیه غذا ،غذارسانی و پذیرایی از مهیمانان در منازل و ادارات و مجالس

1,100,000

اغذیه فروشان و هتلداران

خدمات سردخانه ای

1,000,000

اغذیه فروشان و هتلداران

خرده فروشی از طریق دكه ها

300,000

اغذیه فروشان و هتلداران

خرده فروشی انواع گوشت قرمز

800,000

اغذیه فروشان و هتلداران

خرده فروشی انواع مرغ و ماهی

800,000

اغذیه فروشان و هتلداران

خرده فروشی آب معدنی و نوشیدنیهای گازدار

750,000

اغذیه فروشان و هتلداران

خرده فروشی پرندگان

700,000

اغذیه فروشان و هتلداران

خرده فروشی گاز مایع بصورت كپسول و پیک نیک

700,000

3,000,000

اغذیه فروشان و هتلداران

خرده فروشی گازهای ایمنی

800,000

اغذیه فروشان و هتلداران

خرده فروشی گازهای صنعتی

900,000

اغذیه فروشان و هتلداران

خرده فروشی لوازم تزیینی بجز ساختمان

500,000

اغذیه فروشان و هتلداران

خرده فروشی ماهی

800,000

اغذیه فروشان و هتلداران

خرده فروشی مرغ وماكیان

800,000

اغذیه فروشان و هتلداران

دفتر خدمات برگزاری تشریفات مجالس

1,000,000

اغذیه فروشان و هتلداران

رستوران و چلوكبابی و سالن غذاخوری

1,500,000

اغذیه فروشان و هتلداران

ساندویچ فروشی

600,000

اغذیه فروشان و هتلداران

سفره خانه سنتی

1,000,000

اغذیه فروشان و هتلداران

سمبوسه پزی

400,000

اغذیه فروشان و هتلداران

طباخی (كله ،پاچه ،سیراب و شیردان پزی)

600,000

اغذیه فروشان و هتلداران

عمده فروشی تخم مرغ

900,000

اغذیه فروشان و هتلداران

عمده فروشی مرغ و ماكیان

1,500,000

اغذیه فروشان و هتلداران

فروش خوراک دام و طیور

600,000

اغذیه فروشان و هتلداران

فروش كله پاچه  ،دل ،قلوه  ،مغز ،جگر  ،سیراب و شیردان بصورت خام

600,000

اغذیه فروشان و هتلداران

كبابی

700,000

اغذیه فروشان و هتلداران

گرمابه داران

900,000

اغذیه فروشان و هتلداران

مرغ سوخاری

800,000

اغذیه فروشان و هتلداران

مسافرخانه و مهمانپذیر

1,500,000

اغذیه فروشان و هتلداران

مهمانسرا

2,500,000

اغذیه فروشان و هتلداران

هتل

4,500,000

اغذیه فروشان و هتلداران

هتل آپارتمان

3,500,000

آرایشگران و پیرایشگران زنانه

اپیالسیون

1,200,000

آرایشگران و پیرایشگران زنانه

آرایشگری زنانه درجه 2

700,000

آرایشگران و پیرایشگران زنانه

آرایشگری زنانه درجه یک

900,000

آرایشگران و پیرایشگران زنانه

آرایشگری زنانه ممتاز

آرایشگران و پیرایشگران مردانه

پیرایشگری مردانه

700,000

بافندگان فرش دستباف

تولید فرش و قالی دستباف

200,000

بافندگان فرش دستباف

قالی شویی (قالی  -قالیچه  -موكت)

900,000

1,200,000

پارچه فروشان

پارچه فروشی( خرده)

800,000

پارچه فروشان

خرده فروشی اسباب بازی و وسایل سرگرمی و بازی

600,000

پارچه فروشان

خرده فروشی بدلیجات تزیینی

700,000

پارچه فروشان

خرده فروشی كیف

700,000

پارچه فروشان

خرده فروشی لوازم و آالت موسیقی

700,000

پارچه فروشان

كرایه لوازم عقد و عروسی

900,000

تعمیر كاران اتومبیل

آپاراتی

700,000

تعمیر كاران اتومبیل

آهن گری و آهن كشی انواع خودرو

تعمیر كاران اتومبیل

باطری سازی

700,000

تعمیر كاران اتومبیل

تبدیل موتورهای اتومبیل به گاز سوز

800,000

تعمیر كاران اتومبیل

تراشکاری و فلزكاری درجه 1

1,000,000

تعمیر كاران اتومبیل

تراشکاری و فلزكاری درجه 2

800,000

تعمیر كاران اتومبیل

تراشکاری و فلزكاری درجه 3

700,000

تعمیر كاران اتومبیل

تراشکاری موتور اتومبیل

800,000

تعمیر كاران اتومبیل

تعمیرانواع موتورهای لنج و قایق

تعمیر كاران اتومبیل

تعمیر دوچرخه و سه چرخه

400,000

تعمیر كاران اتومبیل

تعمیر سپر اتومبیل

600,000

تعمیر كاران اتومبیل

تعمیر و پرس انواع لوله و شیلنگ

700,000

تعمیر كاران اتومبیل

تعمیر و تعویض ترمز و كالچ

600,000

تعمیر كاران اتومبیل

تعمیر و نگهداری موتور سیکلت و موتور گازی

500,000

تعمیر كاران اتومبیل

تعمیر وتعویض جلوبندی خودرو

800,000

تعمیر كاران اتومبیل

تعویض آمپر

400,000

تعمیر كاران اتومبیل

تعویض روغنی

700,000

تعمیر كاران اتومبیل

تعویض و تعمیر اگزوز

600,000

تعمیر كاران اتومبیل

تعویض و تعمیر رادیاتور اتومبیل

600,000

تعمیر كاران اتومبیل

تعویض و تعمیر كاربراتور

600,000

تعمیر كاران اتومبیل

تولید پیچ  .مهره.میخ و رول پالک فلزی

500,000

تعمیر كاران اتومبیل

تولید قطعات غیرفلزی اتومبیل

800,000

تعمیر كاران اتومبیل

تولید و تعمیر انواع پمپ ،موتور پمپ ،سوپاپ ،شیر و لوازم یدكی آن

800,000

1,000,000

1,200,000

تعمیر كاران اتومبیل

تولید و تعمیر جک های هیدرولیکی

800,000

تعمیر كاران اتومبیل

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

800,000

تعمیر كاران اتومبیل

تولید وتعمیر انواع موتورهای دیزلی بجز وسایل نقلیه

900,000

تعمیر كاران اتومبیل

جوشکاری فلزات

600,000

تعمیر كاران اتومبیل

ریخته گری انواع قطعات آهنی و چدنی

900,000

تعمیر كاران اتومبیل

سند پالست فلزات

600,000

تعمیر كاران اتومبیل

شستشوی اتومبیل

900,000

تعمیر كاران اتومبیل

صافکاری و گلگیرسازی

تعمیر كاران اتومبیل

عمده فروشی ضایعات فلزات

تعمیر كاران اتومبیل

مجتمع مکانیکی درجه 1

3,500,000

تعمیر كاران اتومبیل

مجتمع مکانیکی درجه 2

3,000,000

تعمیر كاران اتومبیل

مجتمع مکانیکی درجه 3

2,500,000

تعمیر كاران اتومبیل

مکانیکی اتومبیل

1,000,000

تعمیر كاران اتومبیل

مکانیکی خودرو های سنگین و نیمه سنگین

1,200,000

تعمیر كاران اتومبیل

نصب و تعویض بخاری و كولر اتومبیل

تعمیر كاران اتومبیل

نقاشی انواع خودرو

1,000,000

تعمیر كاران اتومبیل

نمایندگی فروش خودروهای سبک و سنگین داخلی و خارجی

4,000,000

خدمات رایانه ای

بازی های رایانه ای

600,000

خدمات رایانه ای

تولید ماشین آالت اداری و رایانه

700,000

خدمات رایانه ای

خدمات مشاوره ای سیستم ها و نرم افزارهای كامپیوتری

700,000

خدمات رایانه ای

خدمات نصب و راه اندازی نرم افزار و سایر فعالیتهای مرتبط به آن

700,000

خدمات رایانه ای

كافی نت

600,000

خواربار و لبنیات فروشان

خرده فروشی انواع ریسمان -اسفنج -زغال چوب

400,000

خواربار و لبنیات فروشان

خرده فروشی غالت

700,000

خواربار و لبنیات فروشان

خرده فروشی فرآورده های گوشتی

700,000

خواربار و لبنیات فروشان

خرده فروشی فرآورده های لبنی

800,000

خواربار و لبنیات فروشان

خرده فروشی كود و سم و داروهای شیمیایی برای محصوالت كشاورزی

600,000

خواربار و لبنیات فروشان

خواربار فروشی درجه 1

900,000

خواربار و لبنیات فروشان

خواربار فروشی درجه 2

700,000

1,200,000
900,000

700,000

خواربار و لبنیات فروشان

سوپر موادغذایی درجه 1

900,000

خواربار و لبنیات فروشان

سوپر موادغذایی درجه 2

800,000

خواربار و لبنیات فروشان

عمده فروشی دخانیات

900,000

خواربار و لبنیات فروشان

عمده فروشی م واد و محصوالت غذایی بصورت نمایندگی و پخش آن()1

1,200,000

خواربار و لبنیات فروشان

عمده فروشی مواد و محصوالت غذایی بصورت نمایندگی و پخش آن()2

1,000,000

خیاطان و خشکشویی

تعمیر كیف و كفش و پوتین

300,000

خیاطان و خشکشویی

تودوزی انواع خودرو

600,000

خیاطان و خشکشویی

تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشی

600,000

خیاطان و خشکشویی

تولیدی لباس كار

700,000

خیاطان و خشکشویی

خشک شویی ولباس شویی

600,000

خیاطان و خشکشویی

دوخت و تعمیر انواع چادر و خیمه ،دور دوزی پتو و تولید كمربند خودرو

600,000

خیاطان و خشکشویی

دوخت و نصب و تعمیر انواع پرده

800,000

خیاطان و خشکشویی

دوزندگی لباس نظامی

500,000

خیاطان و خشکشویی

رنگرزی لباس

500,000

خیاطان و خشکشویی

سری دوزی لباس زنانه

600,000

خیاطان و خشکشویی

سری دوزی لباس مردانه

500,000

خیاطان و خشکشویی

طراحی و دوخت و گلدوزی

600,000

خیاطان و خشکشویی

كت و شلوار دوزی

800,000

خیاطان و خشکشویی

لحاف و تشک و بالش و پشتی دوزی

600,000

درودگران وشیشه بران

تولید شیشه چند جداره (دوجداره )

1,000,000

درودگران وشیشه بران

تولید فایبرگالس

700,000

درودگران وشیشه بران

تولید كارتن مقوایی

500,000

درودگران وشیشه بران

تولید و تعمیر انواع لنج

درودگران وشیشه بران

تولید وتعمیر مبل و اثاثه غیر فلزی

درودگران وشیشه بران

خرده فروشی چوب  ،الوار و لوازم چوبی ساختمانی

درودگران وشیشه بران

خرده فروشی شیشه و آیینه

درودگران وشیشه بران

درودگری (نجاری)

درودگران وشیشه بران

رنگ كاری مصنوعات چوبی

700,000

درودگران وشیشه بران

قاب سازی چوبی

500,000

5,000,000
700,000
1,000,000
700,000
1,000,000

700,000

درودگران وشیشه بران

نصب و تعویض شیشه اتومبیل

شركتهای خدماتی

فعالیتهای مربوط به تامین نیروی انسانی

3,000,000

عکاسان و چاپخانه داران

تابلوهای تبلیغات و چاپ دیجیتال

1,000,000

عکاسان و چاپخانه داران

تولید تابلو پالستیکی

عکاسان و چاپخانه داران

چاپ تریکو (چاپ سیلک اسکرین)

عکاسان و چاپخانه داران

حروف چینی و خدمات نشر

750,000

عکاسان و چاپخانه داران

خدمات چاپ

700,000

عکاسان و چاپخانه داران

خدمات عکاسی و فیلمبرداری درجه 1

1,500,000

عکاسان و چاپخانه داران

خدمات عکاسی و فیلمبرداری درجه 2

1,000,000

عکاسان و چاپخانه داران

خدمات مونتاژصداوتصویرفیلم

800,000

عکاسان و چاپخانه داران

خرده فروشی دستگاه  -تجهیزات ولوازم عکاسی و فیلمبرداری

800,000

عکاسان و چاپخانه داران

خرده فروشی عینک

800,000

عکاسان و چاپخانه داران

خرده فروشی كتاب

400,000

عکاسان و چاپخانه داران

عکاسی و ساخت تیزرهای تبلیغاتی

800,000

عکاسان و چاپخانه داران

عمده فروشی عینک ،شیشه و قاب عینک

عکاسان و چاپخانه داران

مهر و پالک سازی

600,000

فروشندگان پوشاک و خرازان

خرازی

600,000

فروشندگان پوشاک و خرازان

خرده فروشی پوشاک زنانه

600,000

فروشندگان پوشاک و خرازان

خرده فروشی پوشاک مردانه

600,000

فروشندگان پوشاک و خرازان

خرده فروشی پوشاک نظامی

600,000

فروشندگان پوشاک و خرازان

خرده فروشی پوشاک نوزاد و بچه گانه

700,000

فروشندگان پوشاک و خرازان

خرده فروشی كاال و تجهیزات پزشکی وبیمارستانی  -آزمایشگاهی و ارتوپدی

فروشندگان پوشاک و خرازان

خرده فروشی لوازم ورزشی

600,000

فروشندگان پوشاک و خرازان

خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتی

600,000

فروشندگان پوشاک و خرازان

عمده فروشی پوشاک زنانه

900,000

فروشندگان پوشاک و خرازان

عمده فروشی پوشاک مردانه

900,000

فروشندگان پوشاک و خرازان

عمده فروشی لباس نوزاد و بچه گانه

900,000

فروشندگان پوشاک و خرازان

عمده فروشی لوازم و تجهیزات پزشکی  ،جراحی  ،بیمارستانی و كفشهای طبی

1,500,000

فروشندگان پوشاک و خرازان

عمده فروشی لوازم ورزشی

1,000,000

800,000
8,000,000

1,000,000

1,200,000

1,000,000

فروشندگان پوشاک و خرازان

عمده فروشی مواد آرایشی و بهداشتی

فروشندگان پوشاک و خرازان

فروش عطریات

800,000

فروشندگان پوشاک و خرازان

لوازم ماهیگیری و صید آبزیان و خدمات وابسته

600,000

فروشندگان لوازم التحریر و كتاب فروشان

خدمات جانبی تلفن همراه

800,000

فروشندگان لوازم التحریر و كتاب فروشان

خدمات عرضه محصوالت فرهنگی

500,000

فروشندگان لوازم التحریر و كتاب فروشان

خدمات فتوكپی ،زیراكس و اوزالید

500,000

فروشندگان لوازم التحریر و كتاب فروشان

خدمات مربوط به تهیه وتوزیع آگهی های تبلیغاتی

800,000

فروشندگان لوازم التحریر و كتاب فروشان

خرده فروشی قاب عکس

700,000

فروشندگان لوازم التحریر و كتاب فروشان

خرده فروشی كتاب

500,000

فروشندگان لوازم التحریر و كتاب فروشان

خرده فروشی لوازم التحریر

500,000

فروشندگان لوازم التحریر و كتاب فروشان

خرده فروشی لوازم كمک آموزشی

500,000

فروشندگان لوازم التحریر و كتاب فروشان

خرده فروشی ماشین ولوازم اداری

700,000

فروشندگان لوازم التحریر و كتاب فروشان

خرده فروشی نشریات ادواری

400,000

فروشندگان لوازم التحریر و كتاب فروشان

صحافی

400,000

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

تعمیرلوازم صوتی و تصویری

800,000

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

تعمیر اجاق گاز و بخاری

400,000

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

تعمیر انواع چرخ بافندگی ،خیاطی و گلدوزی

600,000

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتی

700,000

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

تعمیر لوازم كوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویری

700,000

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

تعمیر ماشین لباسشویی

700,000

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

تعمیر و نگهداری ماشین آالت اداری

700,000

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

تعمیر یخچال .فریزر  .یخچال فریزر

900,000

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

تولید لوازم برقی

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

تولید المپ های كم مصرف و فوق كم مصرف

900,000

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

تولید لوستر و چراغهای تزیینی

700,000

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

تولید و تعمیر الکتروموتور

800,000

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

تولید و تعمیر تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف صنعتی

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

تولید و تعمیر دستگاه الکترونیک منبع تغذیه

800,000

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

جوشکاری پالستیک

700,000

1,000,000

1,000,000

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

خدمات الکترونیک و مخابرات دریایی و خشکی

800,000

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

خدمات تاسیسات برقی ساختمان

800,000

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

خدمات تصفیه آب

500,000

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

خرده فروشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی آن

800,000

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

خرده فروشی لوازم الکتریکی و برقی

700,000

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

خرده فروشی لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

800,000

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

خرده فروشی لوازم یدكی الکتریکی و الکترونیکی

700,000

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

خرده فروشی لوستر ،آباژور ،آیینه و شمعدان

900,000

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

نصب و تعمیر سیستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانه

800,000

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتی

800,000

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونیکی

نصب وتعمیرآسانسوروباالبربرقی

فروشندگان لوازم خانگی

امانت فروشی (كاالهای دست دوم )

500,000

فروشندگان لوازم خانگی

پتوفروشی( خرده)

700,000

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی ظروف و لوازم آشپزخانه

800,000

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی انواع نوار و دیسکت

300,000

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی ظروف و لوازم پالستیکی

700,000

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی ظروف و لوازم چینی و شیشه ای و كریستال وبلور

700,000

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقره

800,000

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی ظروف یکبارمصرف

600,000

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی فرش ماشینی

1,500,000

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی كابینت وكاالهای تزیینی منزل

1,200,000

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی لوازم صوتی و تصویری

1,000,000

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی مبلمان منزل

1,800,000

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی مصنوعات گلی و دستی و سفالی

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی میز و صندلی اداری

1,800,000

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی وسایل خانگی برقی

1,000,000

فروشندگان لوازم خانگی

كرایه لوازم برگزاری مجالس

800,000

فروشندگان لوازم خانگی

گل فروشی

700,000

فروشندگان لوازم یدكی اتومبیل

تزیینات اتومبیل

800,000

1,100,000

400,000

فروشندگان لوازم یدكی اتومبیل

خرده فروشی دوچرخه و سه چرخه و لوازم یدكی آن

500,000

فروشندگان لوازم یدكی اتومبیل

خرده فروشی روغن موتور

700,000

فروشندگان لوازم یدكی اتومبیل

عمده فروشی روغن موتور

900,000

فروشندگان لوازم یدكی اتومبیل

فروش لوازم یدكی ماشینهای سبک

800,000

فروشندگان لوازم یدكی اتومبیل

فروش لوازم یدكی موتورهای دریایی و ماشینهای راه سازی و كشاورزی

فروشندگان لوازم یدكی اتومبیل

فروش موتور سیکلت و موتور گازی و لوازم یدكی آن

700,000

فروشندگان لوازم یدكی اتومبیل

الستیک فروشی

700,000

فروشندگان میوه و تره بار

پاک  ،خرد  ،خشک و منجمد كردن سبزیجات

600,000

فروشندگان میوه و تره بار

خرده فروشی خرما

600,000

فروشندگان میوه و تره بار

خرده فروشی انواع میوه وصیفی جات

800,000

فروشندگان میوه و تره بار

خرده فروشی سبزی

600,000

فروشندگان میوه و تره بار

عمده فروشی انواع میوه و مركبات

فروشندگان و سازندگان طال و جواهر و
ساعت
فروشندگان و سازندگان طال و جواهر و
ساعت
فروشندگان و سازندگان طال و جواهر و
ساعت
فروشندگان و سازندگان طال و جواهر و
ساعت
فروشندگان و سازندگان طال و جواهر و
ساعت
فروشندگان و سازندگان طال و جواهر و

1,000,000

1,000,000

بدلیجات

800,000

تعمیر انواع ساعت (مچی  -رومیزی  -دیواری)

800,000

تعمیر و آبکاری انواع زیورآالت

900,000

خرده فروشی انواع ساعت و قطعات یدكی آن

900,000

خرده فروشی انواع نقره

900,000

خرده فروشی طال و جواهرات

2,000,000

صرافی

1,200,000

طال سازی

1,200,000

فلزكاران

اسکلت بندی ،آهن كشی و جوشکاری ساختمان

1,500,000

فلزكاران

آلومینیوم سازی درب و پنجره

900,000

فلزكاران

آهنگری به جز درب و پنجره

700,000

فلزكاران

آهنگری درب و پنجره

900,000

فلزكاران

تعمیر قفل و كلید

400,000

فلزكاران

تولید درب و پنجره پیش ساخته استیل ( ) upvc

900,000

ساعت
فروشندگان و سازندگان طال و جواهر و
ساعت
فروشندگان و سازندگان طال و جواهر و
ساعت

فلزكاران

تولید اتاق وسیله نقلیه

900,000

فلزكاران

تولید انواع درب و پنجره پیش ساخته پالستیکی (پی وی سی و یو پی وی سی)

900,000

فلزكاران

تولید سایر محصوالت فلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر

700,000

فلزكاران

تولید نرده استیل

800,000

فلزكاران

تولید و تعمیر انواع كابینت فلزی

800,000

فلزكاران

تولید و تعمیر مخزن و تانکر

800,000

فلزكاران

تولید ورقهای فلزی گالوانیزه به اشکال مختلف برای مصارف ساختمان

800,000

فلزكاران

تولیدسردخانه

500,000

فلزكاران

تولیدوتعمیرانواع ترازو

500,000

فلزكاران

تولیدوتعمیرانواع میزوصندلی فلزی

700,000

فلزكاران

جوشکاری صنعتی

800,000

فلزكاران

چلنگری(آهنگری سنتی)

400,000

فلزكاران

خرده فروشی مصنوعات حلبی

400,000

فلزكاران

دفتر فنی خدمات ساختمان

600,000

فلزكاران

كانال سازی كولر

700,000

فلزكاران

كانتینر سازی و تولید كاروان

900,000

فلزكاران

كركره سازی فلزی

700,000

فلزكاران

نما سازی ساختمان

900,000

قنادان و بستنی ساز و بستنی فروش

آجیل و خشکبار فروشی(خرده)

900,000

قنادان و بستنی ساز و بستنی فروش

بستنی فروشی

700,000

قنادان و بستنی ساز و بستنی فروش

تولید ترشی آبلیمو و آبغوره

700,000

قنادان و بستنی ساز و بستنی فروش

تولید یخ

700,000

قنادان و بستنی ساز و بستنی فروش

خرده فروشی چای -قهوه  -كاكائو

700,000

قنادان و بستنی ساز و بستنی فروش

خرده فروشی انواع شیرینی

600,000

قنادان و بستنی ساز و بستنی فروش

خرده فروشی داروهای گیاهی (برای مصرف انسان)

400,000

قنادان و بستنی ساز و بستنی فروش

خرده فروشی عرقیات گیاهی

500,000

قنادان و بستنی ساز و بستنی فروش

خرده فروشی لوازم قنادی

600,000

قنادان و بستنی ساز و بستنی فروش

عمده فروشی نقل  ،نبات  ،آبنبات  ،گز  ،شکالت وشیرینی خشک

800,000

قنادان و بستنی ساز و بستنی فروش

عمده فروشی لوازم قنادی

800,000

قنادان و بستنی ساز و بستنی فروش

قنادی و شیرینی پزی

600,000

قنادان و بستنی ساز و بستنی فروش

كارگاه تولید فرآورده های خرمایی

600,000

قنادان و بستنی ساز و بستنی فروش

كافه تریا

800,000

قنادان و بستنی ساز و بستنی فروش

كلوچه پزی

500,000

قنادان و بستنی ساز و بستنی فروش

كماج پزی

400,000

قنادان و بستنی ساز و بستنی فروش

كیک پزی

500,000

مشاورین امالک ونمایشگاه داران اتومبیل

خرید ،فروش و حق العمل كاری انواع خودرو های سبک

2,000,000

مشاورین امالک ونمایشگاه داران اتومبیل

خرید ،فروش و حق العمل كاری انواع خودروهای سنگین و نیمه سنگین

3,000,000

مشاورین امالک ونمایشگاه داران اتومبیل

مشاوره امالک و مستغالت

2,000,000

مشاورین امالک ونمایشگاه داران اتومبیل

نمایشگاه اتومبیل

2,000,000

موزاییک سازان و بلوک سازان

) مشاور فنی ساختمان )مجریان سازه های ساختمانی

900,000

موزاییک سازان و بلوک سازان

احداث و تعمیر ساختمانهای زیر بنایی

900,000

موزاییک سازان و بلوک سازان

انبوه ساز مسکن و ساختمان احداث ساختمانهای سبک تولید سازه های سبک
ساختمانی

900,000

موزاییک سازان و بلوک سازان

تخلیه چاه

500,000

موزاییک سازان و بلوک سازان

تولید تیرچه وبلوک و قطعات بتونی

900,000

موزاییک سازان و بلوک سازان

حجاری و تولید مصنوعات سنگی تزیینی

800,000

موزاییک سازان و بلوک سازان

خدمات تزیین و دكور داخلی منزل

900,000

موزاییک سازان و بلوک سازان

خدمات عایق كاری ساختمان

800,000

موزاییک سازان و بلوک سازان

خدمات نصب و اجاره داربست فلزی

600,000

موزاییک سازان و بلوک سازان

دفتر فروش مواد معدنی ( عمده فروشی )

800,000

موزاییک سازان و بلوک سازان

سفیدكاری و گچ كاری و آیینه كاری

800,000

موزاییک سازان و بلوک سازان

سنگ بری

موزاییک سازان و بلوک سازان

لوله كشی آب و فاضالب

800,000

موزاییک سازان و بلوک سازان

لوله كشی گاز و نصب لوازم گازسوز

800,000

موزاییک سازان و بلوک سازان

مجریان سقفهای نوین ساختمان

800,000

موزاییک سازان و بلوک سازان

موزاییک سازی

800,000

موسسات توریستی و اتومبیل كرایه

ارائه خدمات مسافر بری به مسافران فرودگاه

800,000

موسسات توریستی و اتومبیل كرایه

باسکول

800,000

1,200,000

موسسات توریستی و اتومبیل كرایه

بلیط فروشی شركتهای مسافر بری بین شهری

900,000

موسسات توریستی و اتومبیل كرایه

خدمات باربری پیک موتوری

400,000

موسسات توریستی و اتومبیل كرایه

خدمات باربری مصالح ساختمانی

800,000

موسسات توریستی و اتومبیل كرایه

خدمات باربری و حمل و نقل زمینی كاال بجز راه آهن

900,000

موسسات توریستی و اتومبیل كرایه

خدمات برگزاری مراسم در محل های مربوط به تشییع جنازه

800,000

موسسات توریستی و اتومبیل كرایه

خدمات بسته بندی كال به منظور حمل بار

400,000

موسسات توریستی و اتومبیل كرایه

خدمات پستی خصوصی (تیپاكس)

800,000

موسسات توریستی و اتومبیل كرایه

خدمات تاكسی بار

700,000

موسسات توریستی و اتومبیل كرایه

خدمات حمل و نقل مسافر ( اتوبوس و مینی بوس با راننده بدون برنامه زمانی )

800,000

موسسات توریستی و اتومبیل كرایه

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

500,000

موسسات توریستی و اتومبیل كرایه

دفتر حمل و نقل كاالی شهری

800,000

موسسات توریستی و اتومبیل كرایه

دفتر حمل و نقل مواد غذایی و یخچالی

800,000

موسسات توریستی و اتومبیل كرایه

دفتر خدمات حمل و نقل بین المللی

800,000

موسسات توریستی و اتومبیل كرایه

دفتر خدمات حمل و نقل بین شهری

800,000

موسسات توریستی و اتومبیل كرایه

فعالیت های مربوط به اداره كاروانسرا و گاراژ و توقفگاه (پاركینگ)

800,000

موسسات توریستی و اتومبیل كرایه

فعالیت های مربوط به خدمات اداری و مشاوره ای وسایل نقلیه

700,000

موسسات توریستی و اتومبیل كرایه

كرایه ماشین آالت راهسازی و ساختمانی با اپراتور

800,000

موسسات توریستی و اتومبیل كرایه

كرایه یا اجاره اتومبیل بدون راننده

800,000

نانوایان

آسیاب كردن گندم

400,000

نانوایان

تافتونی ماشینی

400,000

نانوایان

تولید نانهای حجیم وفانتزی ،ساندویچی،قندی ،رژیمی و طبی

500,000

نانوایان

نان بربری سنتی

500,000

نانوایان

نان بربری ماشینی

500,000

نانوایان

نان روغنی پزی

500,000

نانوایان

نان سنگک سنتی

500,000

نانوایان

نان سنگک ماشینی

500,000

تعرفه منابع درآمدی
سازمان مديريت پسماند شهرداری بندر بوشهر سال 7931
الف) بهای خاكبرداری ساختماني

 ) .بهای خدمات خاکبرداری ساختمان(مسکونی  %10افزایش)
T

*

8

½

C

* H

*M=A

 =Aمساحت زمين (متر مربع)
 =Hارتفاع خاك برداری(متر)
 =Cضریب بازشدگی()./4
 =8ظرفيت هر دستگاه خودرو تک  0متر مکعب خاك می باشد.
 =Tهزینه نظارت و پردازش و دفن بر هر سرویس حمل
مبلغ سال ( 31ريال)

درصد افزايش

مبلغ سال ( 31ريال)

02120

%10

01/22.

 ) 2بهای خدمات خاکبرداری ساختمان ( اداری و تجاری )
T

*

8

½

C

* H

*M=A

 =Aمساحت زمين (متر مربع)
 =Hارتفاع خاك برداری(متر)
 =Cضریب بازشدگی()./4
 =8ظرفيت هر دستگاه خودرو تک  0متر مکعب خاك می باشد.
 =Tهزینه نظارت و پردازش و دفن بر هر سرویس حمل
مراكز

مبلغ سال ( 31ريال)

درصد افزايش

مبلغ سال ( 31ريال)

ادارات دولتی ،موسسات وبانکها

02120

%.8

0./080

اشخاص حقيقی

02120

%.5

72/.07

ب) بهای خدمات تخريب ساختماني

).بهای خدمات تخریب ساختمانی(مسکونی)
* T

6

½ V

*N=A

 =Aمساحت زیر بنای هر طبقه ساختمان مورد تقاضا برای تخریب (متر مربع)
 =Vنوع اسکلت ساختمان
 =6ظرفيت هر دستگاه خودرو تک  0متر مکعب نخاله می باشد.
 =Tهزینه نظافت و پردازش و دفن بر هر سرویس حمل
مبلغ سال ( 30ريال)

درصد افزايش

مبلغ سال ( 31ريال)

02120

%.8

01/22.

)2بهای خدمات تخریب ساختمانی(اداری و تجاری)
* T

6

 =Aمساحت زیر بنای هر طبقه ساختمان مورد تقاضا برای تخریب (متر مربع)
 =Vنوع اسکلت ساختمان
 =6ظرفيت هر دستگاه خودرو تک  0متر مکعب نخاله می باشد.
 =Tهزینه نظافت و پردازش و دفن بر هر سرویس حمل
مراكز

مبلغ سال ( 30ريال)

درصد افزايش

مبلغ سال ( 31ريال)

ادارات دولتی ،موسسات و بانکها

02120

%.8

0./080

اشخاص حقيقی

02120

%.5

72/.07

½ V

*N =A

جدول  -.حجم نخاله ساختمانی به ازاء هر متر مربع ساختمان تخریب شده
رديف

نوع اسكلت

V

.

فلزی

8/01

2

بتنی

8/7.

.

مختلط

8/0.

4

بنایی

8/08

ماخذ:مرکز تحقيقات مسکن وزارت مسکن و شهرسازی
پ) جدول نرخ جمع آوری و دفن پسماندها در سطح شهر بوشهر
مبلغ به ريال سال 31

درصد افزايش

مبلغ به ريال سال 31

عنوان هزينه(به ازای هر كيلوگرم)

رديف

.

هزینه دفن پسماند عادی (بخش خصوصی)

740

%.8

02.

2

هزینه جمع آوری پسماند عادی(بخش خصوصی)

.242

%.8

..00

.

هزینه دفن پسماند عادی (بخش دولتی)

740

%28

015

4

هزینه جمع آوری پسماند عادی(بخش دولتی)

.242

%28

.418

5

هزینه جمع آوری پسماندهای عفونی

0208

%25

.8.58

0

هزینه دفن پسماندهای عفونی

020

%.8

.870

7

هزینه حمل و دفن پسماند خانگی

400

%.8

5.7

تبصره :در صورتی که واحدهای تجاری ،اداری و مسکونی در طول سال تعطيل باشند در صورت تایيد صنف مربوطه و کارشناس سازمان پسماند آن واحد از پرداخت بهای
خدمات پسماند معاف می باشد.
ت) جدول تعرفه تخليه نخاله های ساختماني در محل تعيين شده توسط سازمان مديريت پسماند(  %28افزایش اشخاص حقوقی و  %.8افزایش اشخاص حقيقی)
سرويس

مبلغ به ريال سال 31

مبلغ به ريال سال 31

نوع خودرو

رديف

.

کاميون باالی  5تن (دولتی)

هرنوبت

..8/488

..2/408

2

کاميون  5تن (دولتی)

هرنوبت

01/888

02/088

.

کاميون زیر  5تن (دولتی)

هرنوبت

55/288

00/248

4

کاميون باالی  5تن (اشخاص حقيقی)

هرنوبت

..8/488

.2./448

5

کاميون  5تن (اشخاص حقيقی)

هرنوبت

01/888

75/188

0

کاميون زیر  5تن (اشخاص حقيقی)

هرنوبت

55/288

08/728

ث) جدول تعرفه صدور كارت تردد خودروهای سنگين در سطح شهر بوشهر به صورت يك ساله( %.5افزایش)
نوع خودرو

رديف

مبلغ به ريال سال 31

مبلغ به ريال سال 31

./.58/888

./.22/588
./.24/.25

.

لودر ،بيل مکانيکی و جرثقيل

2

کاميون  .8چرخ

177/588

.

کاميون  .8تن (تک)

002/588

11./075

4

کاميون  5تن

575/888

00./258

5

نيسان -وانت -ایسوزو

408/888

521/888

تبصره :تنها خودروهایی اجازه حمل پسماند های عمرانی و ساختمانی را در شهر بوشهر خواهند داشت که از سوی سازمان مدیریت پسماند مجوزات الزم اخذ نموده باشند در غير
اینصورت تخلف مرتکب شده اند.
تاخير عدم تمدید کارت تردد خودرو جهت حمل خاك و نخاله به ازاء هر ماه  % .5بهای تمدید کارت به مبلغ صدور کارت افزوده می شود( .تشخيص استعالم فعاليت از سازمان و
پرینت کارت سوخت)
توضيح :قبل از اتمام مدت یکس اله مجوز ،در صورتی که شخص به سازمان مراجعه ننماید ،جریمه عدم تمدید شامل شخص می شود.
ج) تعرفه صدور مجوز فعاليت خاكبرداری و تخريب برای پيمانكاران مجاز در سطح شهر بوشهر به صورت يك ساله()% .8
هزینه بررسی و صدور مجوز پيمانکاری حمل پسماندهای ساختمانی عمرانی شهر بوشهر برای پيمانکار متقاضی می باشد.

مبلغ سال ( 31ريال)

مبلغ سال ( 31ريال)

5/588/888

0/858/888

تبصره  :.مدت اعتبار یک ساله می باشد.
تبصره  :2در صورت عدم تمدید به موقع بعد از اتمام اعتبار به ازاء هر ماه  %.8به مبلغ مجوز اضافه خواهد شد.
توضيح :قبل از اتم ام مدت یکساله مجوز ،در صورتی که شخص به سازمان مراجعه ننماید ،جریمه عدم تمدید شامل می گردد.
تبصره  :.تنها پيمانکارانی اجازه فعاليت در زمينه تخریب و خاکبرداری را در شهر بوشهر خواهند داشت که از سوی سازمان مدیریت پسماند مجوزات الزم را اخذ نموده باشند در
غير اینصورت تخلف مرتکب شده اند.
چ) فروش خاک و نخاله به متقاضيان (توسط ماشين آالت سازمان مدیریت پسماند) ()%.8
شرح

مبلغ به ريال سال 31

مبلغ به ريال سال 31

به ازاء هر سرویس

.08/888

.10/888

ی)بارگيری و حمل نخاله های ساختماني توسط ماشين آالت سازمان مديريت پسماند
مبلغ حمل و بارگيری به ريال سال

شرح

31

به ازاء هر پاکت  ./5تنی

مبلغ حمل به ريال سال 31

288/888

258/888

ح) هزينه تنظيف واحدهای مسكوني و تجاری در حال ساخت  %.8(C =:افزایش)
باتوجه به اینکه ساخت و ساز ساختمانی موجبات افزایش تنظيف محيط پيرامون ملک در حال اح داث می شود به سازمان مدیریت پسماند اجازه داده شود برای هر سال ملک در
حال ساخت ساالنه مبلغ (طبق فرمول زیر) محاسبه به عنوان بهای خدمات در ابتدای کار از ملک ساختمان اخذ نماید.
*Dنرخ*C = S
C = R L S / m2
مدت اعتبار پروانه= D
کل مساحت قابل احداث ملک=S
هزینه جمع آوری و تنظيف

مبلغ سال ( 31ريال)

درصد افزايش

مبلغ سال ( 31ريال)

..74

%.8

.41.

تبصره  :.در صورتی که مالک زودتر از موعد مقرر کار خود را به اتمام برساند از ميزان  Dکسر می گردد.
توضيح :با مراجعه مالک در دادن درخواست و پس از بررسی و بازدید کارشناسانه سازمان مابقی پول برگشت داده می شود.
تبصره  :2شهرداری مکلف است بابت صدور پروانه ساختمانی نسبت به معرفی مالک به سازمان پسماند جهت اخذ مجوزهای الزم اقدام نمائيد و نسخه ای از موافقت سازمان پسماند
در پرونده ساختمانی مالک نگهداری نماید.
تبصره  :.شهرداری مکلف است با بت صدور پایان کار ساختمانی نسبت به دریافت گواهی تنظيف محل ساخته شده از سازمان پسماند اقدام نماید.
خ)هزينه تنظيف واحدهای مسكوني در حال تعمير C2= :

نرخ*C2 = S
C2 = R L S / m2
مساحت ملک در حال تعمير=S
هزینه جمع آوری و تنظيف

نرخ سال ( 31ريال)

.05.
د)هزينه تنظيف واحد های تجاری در حال تعميرC9= :

* 2نرخ * C.= S
C.= R L S /M2
مساحت واحد تجاری در حال تعمير = S
هزینه جمع آوری و تنظيف

نرخ سال ( 31ريال)

.05.
ذ) هزينه اعاده وضع سابق در خصوص فروش غير مجاز نخاله و خاک

اشخاص حقيقی و حقوقی که نسبت به فروش خاك و نخاله ساختمانی بدون کسب اجازه از سازمان مدیریت پسماند اقدام نمایند به ازاء هر سرویس مبلغ ذیل دریافت خواهد شد.

نوع خودرو

مبلغ سال (31ريال)

درصد افزايش

مبلغ سال ( 31ريال)

خاور و کمپرسی

./288/888

%.8

./.28/888

وانت پيکان ووانت نيسان

----

----

558/888

ر)جدول هزينه اعاده وضع سابق در خصوص جمع آوری غير بهداشتي و غير مجاز پسماندهای خشك( %.8افزایش)
مبلغ به ريال سال 31

مبلغ به ريال سال 31

رديف

.

دوره گردها با خودرو

4/088/888

0/248/888

2

دوره گردها با گاری

2/488/888

./.28/888

.

کارگاه های بازیافت غير بهداشتی و غير مجاز

.0/888/888

40/088/888

./888/888

./.88/888

4

عنوان

خسارت دست فروشان و خودروهایی که پسماند های توليدی را
به صورت غير بهداشتی در محل راها می نمایند

ز) هزينه اعاده وضع سابق در خصوص تخليه خاک و ضايعات ساختماني در محل های غير مجاز ( %58افزایش)
به ازای هر سرويس در سال (31مبلغ

به ازای هر سرويس در سال (31مبلغ

به ريال)

به ريال)

.

وسایط نقليه باالی  5تن

4/588/888

0/758/888

2

وسایط نقليه زیر  5تن

./888/888

4/588/888

نوع خودرو

رديف

ژ)هزينه تخليه غير مجاز فاضالب و شيرآبه بتن خودرو های ميكسر در محدوده شهری
عنوان

خودرو

مبلغ جريمه

هزینه تخليه غير مجاز فاضالب

تانکر.888ليتری

5/888/888

هزیمه تخليه غير مجاز شيرابه بتن حاصل از شستشو

خودرو ميکسر

5/888/888

س) هزينه اعاده وضع سابق در خصوص واريز نخاله و مصالح به كانيو ،كانال و ريختن ضايعات ساختماني جلو منازل در حال ساخت و تعمير

با توجه به اینکه در حين عمليات ساختمانی (ساخت و ساز و تعميرات) ،حفاری و غيره در صورت تخليه مصالح و نخاله و ضایعات ساختمانی در مقابل ملک خود و در جدول ،به
علت جاری بودن آب های سطحی منجر به شناور شدن نخاله های موجود در کانيو ،یا کانا ل گردیده از یک سو تخليه نخاله ها در کانال یا کانيو ممنوع می باشد و از طرفی
موجبات مشکالت عدیده ای برای شهروندان گردیده ،بنابراین به سازمان پسماند اجازه داده می شود که جهت برطرف نمودن مشکالت بوجود آمده و خسارات ناشی از آن پس از
اخطار اوليه و در صورت بر طرف ننمودن توسط مالکين حقيقی و حقوقی ،مطابق جدول زیر اقدام نماید
ميزان

حداكثر زمان جهت جمع آوری توسط شهروند

مبلغ اخذ شده بابت هر

مبلغ اخذ شده بابت هر

سرويس(ريال) سال 31

سرويس(ريال) سال 31

088/888

728/888
2/.08/888
2/008/888

نيسان/ایسوزو /وانت

 24ساعت

کاميون  5تن

همان روز جمع آوری گردد

./088/888

کاميون باالی  5تن

همان روز جمع آوری گردد

2/488/888

تبصره :در صورتی که مالکين حقيقی و حقوقی پس از موعد مقرر جمع آوری ننمود سازمان مدیریت پسماند راساً هزینه مربوطه را بر اساس جدول باال از ميزان سپرده متقاضی نزد
شهرداری کسر و به نفع خود ضبط می نماید و در خصوص سایر متقاضيان که سپرده ای ندارند با معرفی آنان به مراجع قانونی هزینه مربوطه را اخذ می نمایند.

ميانگين پسماند روزانه به تفكيك نوع صنف(پيوست )2

نام رسته

اتحاديه

وزن پسماند روزانه به
كيلوگرم

ابزار یراق و مصالح ساختمانی

خرده فروشی ابزار آالت ساختمانی

.

ابزار یراق و مصالح ساختمانی

خرده فروشی اتصاالت فلزی –غير فلزی وچدنی و پليکا

.

ابزار یراق و مصالح ساختمانی

خرده فروشی آهن آالت

.

ابزار یراق و مصالح ساختمانی

خرده فروشی تخت .کمد .ميز .قفسه

.

ابزار یراق و مصالح ساختمانی

خرده فروشی رنگ( ساختمانی)

.

ابزار یراق و مصالح ساختمانی

خرده فروشی سيمان

5

ابزار یراق و مصالح ساختمانی

خرده فروشی کاشی و سراميک

5

ابزار یراق و مصالح ساختمانی

خرده فروشی کاالهای بهداشتی ساختمان

5

ابزار یراق و مصالح ساختمانی

خرده فروشی مصالح ساختمانی به استثنای سيمان

5

ابزار یراق و مصالح ساختمانی

خرده فروشی یراق آالت

.

ابزار یراق و مصالح ساختمانی

کرایه دادن ماشين آالت و تجهيزات ساختمانی و عمرانی بدون راننده

.

اغذیه فروشان و هتلداران

انبارداری و نگهداری کاالهای عمومی

.

اغذیه فروشان و هتلداران

آش وحليم پزی

.8

اغذیه فروشان و هتلداران

پانسيون

.5

اغذیه فروشان و هتلداران

پيتزا فروشی

.5

اغذیه فروشان و هتلداران

جگرکی(جگر.دل.قلوه)

0

اغذیه فروشان و هتلداران

چایخانه وقهوه خانه سنتی

7

اغذیه فروشان و هتلداران

خدمات آژانس سياحتی وزیارتی طبقه بندی نشده در جای دیگر

7

اغذیه فروشان و هتلداران

خدمات تهيه غذا.غذا رسانی و پذیرایی از مهمانان در منزل و ادارات ومجالس

20

اغذیه فروشان و هتلداران

خدمات سردخانه ای

.8

اغذیه فروشان و هتلداران

خرده فروشی از طریق دکه ها

5

اغذیه فروشان و هتلداران

خرده فروشی انواع گوشت قرمز

.

اغذیه فروشان و هتلداران

خرده فروشی انواع مرغ و ماهی

3

اغذیه فروشان و هتلداران

خرده فروشی آب معدنی و نوشابه های گازدار

.

اغذیه فروشان و هتلداران

خرده فروشی پرندگان

.

اغذیه فروشان و هتلداران

خرده فروشی گاز مایع بصورت کپسول و پيکنيک

4

اغذیه فروشان و هتلداران

خرده فروشی گازهای ایمنی

4

اغذیه فروشان و هتلداران

خرده فروشی گازهای صنعتی

4

اغذیه فروشان و هتلداران

خرده فروشی انواع تزیينی بجز ساختمان

.

اغذیه فروشان و هتلداران

خرده فروشی ماهی

5

اغذیه فروشان و هتلداران

خرده فروشی مرغ و ماکيان

5

اغذیه فروشان و هتلداران

دفتر خدمات برگزاری مجالس

28

اغذیه فروشان و هتلداران

ساندویچ فروشی

.8

اغذیه فروشان و هتلداران

سفره خانه سنتی

.5

اغذیه فروشان و هتلداران

سمبوسه پزی

4

اغذیه فروشان و هتلداران

طباخی (کله.پاچه سيراب و شيردان پزی)

0

اغذیه فروشان و هتلداران

عمده فروشی تخم مرغ

0

اغذیه فروشان و هتلداران

عمده فروشی مرغ و ماکيان

.5

اغذیه فروشان و هتلداران

فروش خوراك دام و طيور

7

اغذیه فروشان و هتلداران

فروش کله پاچه

7

اغذیه فروشان و هتلداران

کبابی

7

اغذیه فروشان و هتلداران

گرمابه داران

7

اغذیه فروشان و هتلداران

مرغ سوخاری

0

اغذیه فروشان و هتلداران

مسافرخانه و مهمان پذیر

25

اغذیه فروشان و هتلداران

مهمانسرا

25

آرایشگران وپيرایشگران زنانه

اپيالسيون

.8

آرایشگران وپيرایشگران زنانه

آرایشگری زنانه درجه 2

5

آرایشگران وپيرایشگران زنانه

آرایشگری زنانه درجه .

7

آرایشگران وپيرایشگران زنانه

آرایشگری زنانه ممتاز

.8

آرایشگران وپيرایشگران مردانه

پيرایشگری مردانه

4

بافندگان فرش دستباف

توليد فرش و قالی دستباف

.

بافندگان فرش دستباف

قالی شویی (قالی.قاليچه.موکت)

7

پارچه فروشان

پارچه فروشی (خرده)

3

پارچه فروشان

خرده فروشی اسباب بازی ووسایل سرگرمی وبازی

.

پارچه فروشان

خرده فروشی بدليجات تزیينی

.

پارچه فروشان

خرده فروشی کيف

4

پارچه فروشان

خرده فروشی لوازم و آالت موسيقی

2

پارچه فروشان

کرایه لوازم عقد وعروسی

.

تعمير کاران اتومبيل

آپاراتی

.8

تعمير کاران اتومبيل

آهن گری و آهن کشی انواع خودرو

.8

تعمير کاران اتومبيل

باطری سازی

.

تعمير کاران اتومبيل

تبدیل موتورهای اتومبيل به گازسوز

0

تعمير کاران اتومبيل

تراشکاری و فلز کاری درجه .

0

تعمير کاران اتومبيل

تراشکاری و فلز کاری درجه 2

7

تعمير کاران اتومبيل

تراشکاری و فلز کاری درجه .

0

تعمير کاران اتومبيل

تراشکاری موتور اتومبيل

.

تعمير کاران اتومبيل

تعمير انواع موتورهای لنج و قایق

.8

تعمير کاران اتومبيل

تعمير دوچرخه وسه چرخه

.

تعمير کاران اتومبيل

تعمير سپر اتومبيل

4

تعمير کاران اتومبيل

تعمير و پرس انواع لوله و شلنگ

.

تعمير کاران اتومبيل

تعمير و تعویض ترمز وکالچ

.

تعمير کاران اتومبيل

تعمير و نگهداری موتور سيکلت و موتور گازی

.

تعمير کاران اتومبيل

تعمير و تعویض جلوبندی خودرو

.

تعمير کاران اتومبيل

تعویض آمپر

.

تعمير کاران اتومبيل

تعویض روغنی

7

تعمير کاران اتومبيل

تعویض و تعمير اگزوز

.

تعمير کاران اتومبيل

تعمير و تعویض رادیاتور اتومبيل

.

تعمير کاران اتومبيل

تعویض و تعمير کاربراتور

.

تعمير کاران اتومبيل

توليد پيچ.ميخ مهره و رول پالك فلزی

.

تعمير کاران اتومبيل

توليد قطعات غير فلزی اتومبيل

.

تعمير کاران اتومبيل

توليد و تعمير انواع پمپ .موتور پمپ

.

تعمير کاران اتومبيل

توليد و تعمير انواع موتورهای دیزلی

.

تعمير کاران اتومبيل

تعمير انواع موتورهای لنج و قایق

.8

تعمير کاران اتومبيل

تعمير دوچرخه وسه چرخه

.

تعمير کاران اتومبيل

تعمير سپر اتومبيل

4

تعمير کاران اتومبيل

تعمير و پرس انواع لوله و شلنگ

.

تعمير کاران اتومبيل

تعمير و تعویض ترمز وکالچ

.

تعمير کاران اتومبيل

تعمير و نگهداری موتور سيکلت

.

تعمير کاران اتومبيل

تعمير و تعویض جلوبندی خودرو

.

تعمير کاران اتومبيل

تعویض آمپر

.

تعمير کاران اتومبيل

تعویض روغنی

.

تعمير کاران اتومبيل

تعویض و تعمير اگزوز

.

تعمير کاران اتومبيل

تعمير و تعویض رادیاتور اتومبيل

.

تعمير کاران اتومبيل

تعویض و تعمير کاربراتور

.

تعمير کاران اتومبيل

توليد پيچ.ميخ مهره و رول پالك فلزی

.

تعمير کاران اتومبيل

توليد قطعات غير فلزی اتومبيل

.

تعمير کاران اتومبيل

توليد و تعمير انواع پمپ .موتور پمپ.سوپاپ.شير و لوازم یدکی ان

.

تعمير کاران اتومبيل

توليد و تعمير جک های هيدروليکی

.

تعمير کاران اتومبيل

توليد و تعمير سر سيلندر موتور و پيستون به جز وسایل نقليه(درجه )2

.

تعمير کاران اتومبيل

توليد و تعمير انواع موتورهای دیزلی بجز وسایل نقليه

.

تعمير کاران اتومبيل

جوشکاری فلزات/ریخته گری

.

تعمير کاران اتومبيل

ریخته گری انواع قطعات آهنی وچدنی

.

تعمير کاران اتومبيل

سند پالست فلزات

.

تعمير کاران اتومبيل

شستشوی اتومبيل

5

تعمير کاران اتومبيل

صافکاری و گلگيرسازی

.8

تعمير کاران اتومبيل

عمده فروشی ضایعات فلزات

4

تعمير کاران اتومبيل

مجتمع مکانيکی درجه .

28

تعمير کاران اتومبيل

مجتمع مکانيکی درجه 2

.5

تعمير کاران اتومبيل

مجتمع مکانيکی درجه .

.8

تعمير کاران اتومبيل

مکانيکی اتومبيل

5

تعمير کاران اتومبيل

مکانيکی خودرو های سنگين ونيمه سنگين

7

تعمير کاران اتومبيل

نصب و تعویض بخاری و کولر اتومبيل

.

تعمير کاران اتومبيل

نقاشی انواع خودرو

7

تعمير کاران اتومبيل

نمایندگی فروش خودروهای سبک و سنگين

5

خدمات رایانه ای

بازی های رایانه ای

.

خدمات رایانه ای

توليد ماشين آالت اداری و رایانه

.

خدمات رایانه ای

خدمات مشاوره ای سيستم ها و نرم افزاهای کامپيوتری

.

خدمات رایانه ای

خدمات نصب وراه اندازی نرم افزارو سایر فعاليت های

.

خدمات رایانه ای

کافی نت /بازی های رایانه ای

5

خواروبار و لبنيات فروشی

خرده فروشی انواع ریسمان –اسفنج-زغال چوب

.

خواروبار و لبنيات فروشی

خرده فروشی غالت

.

خواروبار و لبنيات فروشی

خرده فروشی فراورده های گوشتی

.

خواروبار و لبنيات فروشی

خرده فروشی فراورده های لبنی

4

خواروبار و لبنياتی

خرده فروشی کود و سم و داروهای شيميایی برای

.

خواروبار و لبنيات فروشی

خواربار فروشی درجه .

.8

خواروبار و لبنيات فروشی

خواربار فروشی درجه 2

7

خواروبار و لبنيات فروشی

سوپر مواد غذایی درجه .

.8

خواروبار و لبنيات فروشی

سوپر مواد غذایی درجه 2

7

خواروبار و لبنيات فروشی

عمده فروشی دخانيات

.8

خواروبار و لبنيات فروشی

عمده فروشی مواد و محصوالت غذایی بصورت نمایندگی و پخش آن ().

28

خواروبار و لبنيات فروشی

عمده فروشی مواد و محصوالت غذایی بصورت نمایندگی و پخش آن ()2

.5

خياطان و خشکشویی

تعمير کيف وکفش و پوتين

5

خياطان و خشکشویی

تودوزی انواع خودرو

.

خياطان و خشکشویی

توليد مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشی

.

خياطان و خشکشویی

توليدی لباس کار

.

خياطان و خشکشویی

خشک شویی و لباس شویی

.

خياطان و خشکشویی

دوخت و تعمير انواع چادر و خيمه .دور دوزی پتو و توليد کمربند حودرو

.

خياطان و خشکشویی

دوخت و نصب و تعمير انواع پرده

.

خياطان و خشکشویی

دوزندگی لباس نظامی

.

خياطان و خشکشویی

رنگرزی لباس

5

خياطان و خشکشویی

سری دوزی لباس زنانه

7

خياطان و خشکشویی

سری دوزی لباس مردانه

5

خياطان و خشکشویی

طراحی و دوخت و گلدوزی

7

خياطان و خشکشویی

کت و شلوار دوزی

5

خياطان و خشکشویی

لحاف وتشک و بالش و پشتی دوزی

7

درود گران و شيشه بران

توليد شيشه چند جداره (دو جداره)

.5

درود گران و شيشه بران

توليد فایبر گالس

.8

درود گران و شيشه بران

توليد کارتن مقوایی

.8

درود گران و شيشه بران

توليد وتعمير انواع لنج

.8

درود گران و شيشه بران

توليد وتعمير مبل و اثاثه غير فلزی

.5

درود گران و شيشه بران

خرده فروشی چوب.الوار ولوازم چوبی ساختمانی

5

درود گران و شيشه بران

خرده فروشی شيشه وایينه

5

درود گران و شيشه بران

درودگری (نجاری)

.5

درود گران و شيشه بران

رنگکاری مصنوعات چوبی

5

درود گران و شيشه بران

قاب سازی چوبی

7

درود گران و شيشه بران

نصب و تعویض شيشه اتومبيل

7

شرکت های خدماتی

فعاليت های مربوط به تامين نيروی انسانی

.8

عکاسان و چاپخانه داران

تابلوهای تبليغات و چاپ دیجيتال

7

عکاسان و چاپخانه داران

توليد تابلو پالستيکی

5

عکاسان و چاپخانه داران

چاپ تریکو (چاپ سيلک اسکرین)

.8

عکاسان و چاپخانه داران

حروف چينی وخدمات نشر

5

عکاسان و چاپخانه داران

خدمات چاپ

.8

عکاسان و چاپخانه داران

خدمات عکاسی و فيلمبرداری درجه .

4

عکاسان و چاپخانه داران

خدمات عکاسی و فيلمبرداری درجه 2

.

عکاسان و چاپخانه داران

خدمات مونتاژ صدا وتصویر فيلم

.

عکاسان و چاپخانه داران

خرده فروشی دستگاه –تجهيزات و لوازم عکاسی و فيلمبرداری

.

عکاسان و چاپخانه داران

خرده فروشی عينک

.

عکاسان و چاپخانه داران

خرده فروشی کتاب

.

عکاسان و چاپخانه داران

عکاسی وساخت تيزرهای تبليغاتی

.

عکاسان و چاپخانه داران

عمده فروشی عينک .شيشه و قاب عينک

.8

عکاسان و چاپخانه داران

مهر وپالك سازی

.

فروشندگان پوشاك وخرازان

خرازی

5

فروشندگان پوشاك وخرازان

خرده فروشی پوشاك زنانه

.

فروشندگان پوشاك وخرازان

خرده فروشی پوشاك مردانه

.

فروشندگان پوشاك وخرازان

خرده فروشی پوشاك نظامی

.

فروشندگان پوشاك وخرازان

خرده فروشی پوشاك نوزاد وبچه گانه

.

فروشندگان پوشاك وخرازان

خرده فروشی کاال و تجهيزات پزشکی و بيمارستانی –آزمایشگاهی و ارتوپدی

.

فروشندگان پوشاك وخرازان

خرده فروشی لوازم ورزشی

.

فروشندگان پوشاك وخرازان

خرده فروشی مواد و لوازم بهداشتی

.

فروشندگان پوشاك وخرازان

عمده فروشی پوشاك زنانه

5

فروشندگان پوشاك وخرازان

عمده فروشی پوشاك مردانه

5

فروشندگان پوشاك وخرازان

عمده فروشی لباس نوزاد و بچه گانه

5

فروشندگان پوشاك وخرازان

عمده فروشی لوازم و تجهيزات پزشکی-جراحی-بيمارستانی و کفشهای طبی

5

فروشندگان پوشاك وخرازان

عمده فروشی لوازم ورزشی

5

فروشندگان پوشاك وخرازان

عمده فروشی مواد آرایشی وبهداشتی

5

فروشندگان پوشاك وخرازان

فروش عطریات

.

فروشندگان پوشاك وخرازان

لوازم ماهيگيری و صيد آبزیان وخدمات وابسته

5

فروشندگان لوازم التحریر وکتاب فروشان

خدمات جانبی تلفن همراه

.

فروشندگان لوازم التحریر وکتاب فروشان

خدمات عرضه محصوالت فرهنگی

.

فروشندگان لوازم التحریر وکتاب فروشان

خدمات فتوکپی.زیراکس و اوزاليد

.

فروشندگان لوازم التحریر وکتاب فروشان

خدمات مربوط به تهيه وتوزیع آگهی های تبليغاتی

.

فروشندگان لوازم التحریر وکتاب فروشان

خرده فروشی قاب عکس

.

فروشندگان لوازم التحریر وکتاب فروشان

خرده فروشی کتاب

2

فروشندگان لوازم التحریر وکتاب فروشان

خرده فروشی لوازم التحریر

2

فروشندگان لوازم التحریر وکتاب فروشان

خرده فروشی لوازم کمک آموزشی

2

فروشندگان لوازم التحریر وکتاب فروشان

خرده فروشی ماشين ولوازم اداری

2

فروشندگان لوازم التحریر وکتاب فروشان

خرده فروشی نشریات ادواری

2

فروشندگان لوازم التحریر وکتاب فروشان

صحافی

5

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

تعمير لوازم صوتی وتصویری

5

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

تعمير اجاق گاز وبخاری

7

فروشندگان لوازم الکتریکی

تعمير انواع چرخ بافندگی.خياطی وگلدوزی

5

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

تعمير لوازم ارتباطی ومخابراتی

.

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

تعمير لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویری

.

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

تعمير ماشين لباسشویی

5

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

تعمير ونگهداری ماشين آالت اداری

5

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

تعمير یخچال.فریزر.یحچال فریزر

7

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

توليد لوازم برقی

7

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

توليد المپ های کم مصرف و فوق کم مصرف

0

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

توليد لوستر وچراغهای تزیينی

1

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

توليد و تعمير الکتروموتور

0

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

توليد وتعمير تابلوهای برق فشار قوی و ضعيف صنعتی

7

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

توليد و تعمير دستگاه الکترونيک منبع تغذیه

7

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

جوشکاری پالستيک

5

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

خدمات الکترونيک ومخابرات دریایی و خشکی

5

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

خدمات تاسيسات برقی ساختمان

5

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

خدمات تصفيه آب

.

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

خرده فروشی تلفن همراه وتجهيزات جانبی آن

.

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

خرده فروشی لوازم الکتریکی وبرقی

.

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

خرده فروشی لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع

.

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

خرده فروشی لوازم یدکی الکتریکی والکترونيکی

.

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

خرده فروشی لوستر وآباژور .آیينه وشمعدان

4

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

نصب وتعمير سيستم های حرارتی و برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانه

5

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

نصب و راه اندازی سيستم های حفاظتی

4

فروشندگان لوازم الکتریکی و الکترونيکی

نصب وتعمير آسانسور وباالبر برقی

5

فروشندگان لوازم خانگی

امانت فروشی (کاالهای دست دوم)

.

فروشندگان لوازم خانگی

پتو فروشی (خرده)

2

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی ظروف ولوازم آشپزخانه

2

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی انواع نوار ودیسکت

2

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی ظروف ولوازم پالستيکی

2

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی ظروف ولوازم چينی و شيشه ای وکریستال و بلور

2

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی ظروف ولوازم فلزی بجز نقره

2

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی ظروف یکبار مصرف

2

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی فرش ماشينی

.

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی کابينت وکاالهای تزیينی منزل

.

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی لوازم صوتی وتصویری

.

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی مبلمان منزل

.

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی مصنوعات گلی و دستی و سفالی

2

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی ميز و صندلی اداری

2

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی وسایل خانگی برقی

2

فروشندگان لوازم خانگی

نصب وتعمير آسانسور وباالبر برقی

5

فروشندگان لوازم خانگی

امانت فروشی (کاالهای دست دوم)

.

فروشندگان لوازم خانگی

پتو فروشی (خرده)

2

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی ظروف ولوازم آشپزخانه

2

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی انواع نوار ودیسکت

2

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی ظروف ولوازم پالستيکی

2

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی ظروف ولوازم چينی و شيشه ای وکریستال و بلور

2

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی ظروف ولوازم فلزی بجز نقره

2

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی ظروف یکبار مصرف

2

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی فرش ماشينی

.

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی کابينت وکاالهای تزیينی منزل

.

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی لوازم صوتی وتصویری

.

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی مبلمان منزل

.

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی مصنوعات گلی ودستی و سفالی

2

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی ميز و صندلی اداری

2

فروشندگان لوازم خانگی

خرده فروشی وسایل خانگی برقی

2

فروشندگان لوازم خانگی

کرایه لوازم برگزاری مجالس

5

فروشندگان لوازم خانگی

گل فروشی

.8

فروشندگان لوازم یدکی اتومبيل

تزیينات اتومبيل

.8

فروشندگان لوازم یدکی اتومبيل

خرده فروشی دوچرخه وسه چرخه ولوازم یدکی آن

.

فروشندگان لوازم یدکی اتومبيل

خرده فروشی روغن موتور

.

فروشندگان لوازم یدکی اتومبيل

عمده فروشی روغن موتور

..

فروشندگان لوازم یدکی اتومبيل

فروش لوازم یدکی ماشين های سبک

.

فروشندگان لوازم یدکی اتومبيل

فروش لوازم یدکی موتورهای دریایی وماشين های راه سازی وکشاورزی

.

فروشندگان لوازم یدکی اتومبيل

فروش موتور سيکلت وموتور گازی و لوازم یدکی آن

.

فروشندگان لوازم یدکی اتومبيل

الستيک فروشی

.

فروشندگان ميوه وتره بار

پاك.خرد.خشک.منجمد کردن سبزیجات

.8

فروشندگان ميوه وتره بار

خرده فروشی خرما

.

فروشندگان ميوه وتره بار

خرده فروشی سبزی

7

فروشندگان و سازندگان طال و جواهر وساعت

بدليجات

2

فروشندگان و سازندگان طال و جواهر وساعت

تعمير انواع ساعت (مچی.روميزی.دیواری)

2

فروشندگان و سازندگان طال و جواهر وساعت

تعمير وآبکاری انواع ساعت و قطعات یدکی آن

2

فروشندگان و سازندگان طال و جواهر وساعت

خرده فروشی انواع نقره

2

فروشندگان و سازندگان طال و جواهر وساعت

خرده فروشی طال و جواهرات

2

فروشندگان و سازندگان طال و جواهر وساعت

صرافی

2

فروشندگان و سازندگان طال و جواهر وساعت

طال سازی

5

فلزکاران

اسکلت بندی.آهن کشی وجوشکاری ساختمان

.5

فلزکاران

آلومينيوم سازی درب و پنجره

.8

فلزکاران

آهنگری به جز درب و پنجره

5

فلزکاران

آهنگری درب و پنجره

5

فلزکاران

تعمير قفل و کليد

.

فلزکاران

توليد درب و پنجره پيش ساخته استيل ()UPVC

.8

فلزکاران

توليد اتاق وسيله نقليه

7

فلزکاران

توليد انواع درب و پنجره پيش ساخته پالستيکی پی وی سی و یو پی وی سی

7

فلزکاران

توليد سایر محصوالت فلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر

.8

فلزکاران

توليد نرده استيل

7

فلزکاران

توليد و تعمير انواع کابينت فلزی

.8

فلزکاران

توليد و تعمير مخزن و تانکر

.8

فلزکاران

توليد ورقهای فلزی گالوانيزه به اشکال مختلف برای مصارف ساختمان

5

فلزکاران

توليد سردخانه

7

فلزکاران

توليد و تعمير انواع ترازو

5

فلزکاران

توليد و تعمير انواع ميز و صندلی فلزی

5

فلزکاران

جوشکاری صنعتی

.

فلزکاران

چلنگری (آهنگری سنتی)

5

فلزکاران

خرده فروشی مصنوعات حلبی

.

فلزکاران

دفتر فنی خدمات ساختمان

.

فلزکاران

کانال سازی کولر

5

فلزکاران

کانتينر سازی و توليد کاروان

.8

فلزکاران

کرکره سازی فلزی

5

فلزکاران

نما سازی ساختمان

5

قنادان و بستنی ساز وبستنی فروش

آجيل و خشکبار فروشی(خرده)

.

قنادان و بستنی ساز وبستنی فروش

بستنی فروشی

5

قنادان و بستنی ساز وبستنی فروش

توليد ترشی آبليمو وآبغوره

5

قنادان و بستنی ساز وبستنی فروش

توليد یخ

5

قنادان و بستنی ساز وبستنی فروش

خرده فروشی چای .قهوه.کاکائو

2

قنادان و بستنی ساز وبستنی فروش

خرده فروشی انواع شيرینی

.

قنادان و بستنی ساز وبستنی فروش

خرده فروشی داروهای گياهی(برای مصارف انسان)

2

قنادان و بستنی ساز وبستنی فروش

خرده فروشی عرقيات گياهی

2

قنادان و بستنی ساز وبستنی فروش

خرده فروشی لوازم قنادی

2

قنادان و بستنی ساز وبستنی فروش

عمده فروشی نقل.نبات.آبنبات.گز.شکالت و شيرینی خشک

5

قنادان و بستنی ساز وبستنی فروش

عمده فروشی لوازم قنادی

5

قنادان و بستنی ساز وبستنی فروش

قنادی و شيرینی پزی

.8

قنادان و بستنی ساز وبستنی فروش

کارگاه توليد فراورده های خرمایی

.5

قنادان و بستنی ساز وبستنی فروش

کافه تریا

.8

قنادان و بستنی ساز وبستنی فروش

کلوچه پزی

0

قنادان و بستنی ساز وبستنی فروش

کيک پزی

0

قنادان و بستنی ساز وبستنی فروش

خرید .فروش و حق العمل کاری انواع خودروهای سبک

.

قنادان و بستنی ساز وبستنی فروش

خرید .فروش و حق العمل کاری انواع خودروهای سنگين ونيمه سنگين

.

قنادان و بستنی ساز وبستنی فروش

مشاور امالك و مستغالت

.

قنادان و بستنی ساز وبستنی فروش

نمایشگاه اتومبيل

.

موزایيک سازان وبلوك سازان

مجریان سازه های ساختمانی(مشاور فنی ساختمان)

.

موزایيک سازان وبلوك سازان

احداث و تعمير ساختمانهای زیر بنایی

.5

موزایيک سازان وبلوك سازان

انبوه ساز مسکن وساختمان احداث ساختمانهای سبک توليد سازه های سبک ساختمانی

.8

موزایيک سازان وبلوك سازان

تخليه چاه

.8

موزایيک سازان وبلوك سازان

توليد تيرچه و بلوك و قطعات بتونی

28

موزایيک سازان وبلوك سازان

حجاری و توليد مصنوعات سنگی تزیينی

5

موزایيک سازان وبلوك سازان

خدمات تزیين ودکور داخلی منزل

.8

موزایيک سازان وبلوك سازان

خدمات عایق کاری ساختمان

5

موزایيک سازان وبلوك سازان

خدمات نصب و اجاره داربست فلزی

5

موزایيک سازان وبلوك سازان

دفتر فروش مواد معدنی (عمده فروشی)

.

موزایيک سازان وبلوك سازان

سفيد کاری وگچ کاری و آیينه کاری

5

موزایيک سازان وبلوك سازان

سنگ بری

.

موزایيک سازان وبلوك سازان

لوله کشی آب و فاظالب

5

موزایيک سازان وبلوك سازان

لوله کشی گاز و نصب لوازم گاز سوز

5

موزایيک سازان وبلوك سازان

مجری های سقف های نوین ساختمان

5

موزایيک سازان وبلوك سازان

موزایيک سازی

5

موسسات توریستی و اتومبيل کرایه

ارایه خدمات مسافربری به مسافران فرودگاه

5

موسسات توریستی و اتومبيل کرایه

باسکول

.

موسسات توریستی و اتومبيل کرایه

بليط فروشی شرکت های مسافر بری بين شهری

.

موسسات توریستی و اتومبيل کرایه

خدمات باربری پيک موتوری

.

موسسات توریستی و اتومبيل کرایه

خدمات باربری مصالح ساختمانی

5

موسسات توریستی و اتومبيل کرایه

خدمات باربری وحمل ونقل زمينی کاال بجز راه آهن

5

موسسات توریستی و اتومبيل کرایه

خدمات برگزاری مراسم در محل های مربوط به تشييع جنازه

5

موسسات توریستی و اتومبيل کرایه

خدمات بسته بندی کال به منظور حمل بار

5

موسسات توریستی و اتومبيل کرایه

خدمات پست خصوصی(تيپاکس)

.

موسسات توریستی و اتومبيل کرایه

خدمات تاکسی بار

4

موسسات توریستی و اتومبيل کرایه

خدمات حمل و نقل مسافر(اتوبوس ومينی بوس با راننده بدون برنامه زمانی)

5

موسسات توریستی و اتومبيل کرایه

خدمات حمل و نقل مسافر بوسيله اتومبيل با راننده (بدون برنامه زمان بندی)

5

موسسات توریستی و اتومبيل کرایه

دفتر حمل ونقل کاالی شهری

.

موسسات توریستی و اتومبيل کرایه

دفتر حمل و نقل مواد غذایی و یخچالی

.

موسسات توریستی و اتومبيل کرایه

دفتر خدمات حمل و نقل بين المللی

.

موسسات توریستی و اتومبيل کرایه

دفتر خدمات حمل و نقل بين شهری

.

موسسات توریستی و اتومبيل کرایه

فعاليت های مربوط به اداره کاروانسرا وگاراژ وتوقفگاه (پارکينگ)

5

موسسات توریستی و اتومبيل کرایه

فعاليت های مربوط به خدمات اداری ومشاوره ای وسایل نقليه

5

موسسات توریستی و اتومبيل کرایه

کرایه ماشين آالت راه سازی وساختمانی با اپراتور

5

موسسات توریستی و اتومبيل کرایه

کرایه یا اجاره اتومبيل بدون راننده

.

نانوایان

آسياب کردن گندم

.8

نانوایان

تافتونی ماشينی

5

نانوایان

توليد نانهای حجيم و فانتزی .ساندویچی.قندی.رژیمی وطبی

0

نانوایان

نان بربری سنتی

5

نانوایان

نان بربری ماشينی

5

نانوایان

نان روغنی پزی

5

نانوایان

نان سنگک سنتی

5

نانوایان

نان سنگک ماشينی

5

توضيح:
-.

الزم به ذکر است ضمن بذل توجه به مراتب فوق الذکر؛ در تعرفه های درآمدی سال  ..17در مقایسه با سال قبل 1کدها و بندهای درآمدی ذکر نگردیده شده مبنای
محاسبه آنها همان نحوه محاسبه سال قبل می باشد لذا در راستای جلوگيری از اطاله موضوع از ذکر مجدد آنها خودداری گردیده است.

-2

کليه مبالغ پيشنهادی بدون محاسبه ماليات بر ارزش افزوده می باشد شایان ذکر است درصد ماليات بر ارزش افزوده پس از اعالم سازمان امور مالياتی بر مبلغ فوق افزوده
می گردد.

تعرفه درآمدی سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندی بوشهر سال 7931
رديف

شرح خدمات

بهاء مصوب سال 7931به ريال

..

تشکيل پرونده  ،ثبت نام و پذیرش اوليه از متقاضيان جهت تاکسی

258/888

.2

امتياز خدمات برگزاری آزمون چهت تاکسی

08/888

..

امتياز حاصل از صدور پروانه تاکسيرانی(دفترچه،کارنامه،کارت شهری) مدت اعتبار  2سال

.78/888

.4

امتياز صدور خدمات پروانه بهره برداری اشخاص حقيقی (مدت اعتبار  2سال)

..8/888

.5

حق عضویت ماهيانه به ازائه هردستگاه تاکسی ماهيانه

48/888

.0

امتياز تعویض پروانه بهره برداری و پروانه تاکسيرانی درطول مدت اعتبار یا صدور المثنی

.08/888

.7

امتياز تمدید پروانه تاکسيرانی مربوط به ردیف .

.08/888

.0

امتياز تمدید پروانه بهره برداری اشخاص حقيقی (مربوط به ردیف)4

228/888

.1

امتياز واگذاری تاکسی جدید طرح توسعه

..8

امتياز خدمات ثبت نام و نوسازی هردستگاه تاکسی

...

امتياز نقل و انتقال و حقوق بهره برداری پروانه بهره برداری اشخاص حقيقی انتقال سند و خرید فروش تاکسی

..2

امتياز بکارگيری خودرو درتاکسی بيسيم  ،فرودگاه  ،راه آهن و ترمينال توسط شرکتها ماهيانه

...

امتياز صدور پروانه نمایندگی شرکتهای حمل و نقل مسافر و باردرونشهری ( مدت اعتبار  .سال )

../888/888

..4

هزینه خدمات ساليانه پروانه نمایندگی (شرکتها )

./888/888

..5

هزینه تمدید پروانه شرکتهای حمل و نقل بار و مسافر مربوط به ردیف ( ..مدت اعتبار  .سال)

.0/588/888

..0

امتياز صدور پروانه بهره برداری برای خودرو شخصی شاغل شرکتهای تاکسيرانی و تاکسی موقت یکساله

2/088/888

..7
..0

امتياز صدور پروانه نمایندگی شرکتهای حمل و نقل مسافر درونشهری (تاکسی تلفنی و اینترنتی) مدت اعتبار .
سال
امتياز تمدید پروانه نمایندگی شرکتهای حمل و نقل مسافر درونشهری (تاکسی تلفنيو اینترنتی)مدت اعتبار  .سال
مربوط به ردیف .7

./888/888
588/888
 4درصد ارزش روز تاکسی
تاکسی ./888/888
شخصی 588/888

../888/888
5/588/888
./588/888

..1

صدور پروانه بهره برداری جهت انجام هرسرویس مدارس برای یک سال تحصيلی

.28

صدور و تمدید پروانه بهره برداری وانتبار ها برای یک سال

.2.

صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاکسی دریایی برای یک سال

./.88/888

.22

امتياز صدور پروانه نمایندگی شرکت حمل و نقل مسافر تاکسی دریایی مدت اعتبار  .سال

../888/888

.2.

اجاره اتوبوس مسير شهر تاميدان آزادی (تادوساعت)

./288/888

24.

اجاره اتوبوس مسير بهمنی ،دواس،سبزآباد،ریشهر(تادوساعت)

./.88/888

25.

اجاره اتوبوس مسيرهوایی،دریایی(تادوساعت)

./288/888

26.

اجاره اتوبوس مسيرنيروگاه ،هليله وبندرگاه (تا 2ساعت)

./588/888

27.

اجاره اتوبوس مسير چغادك ،عاليشهرو گورك (تا2ساعت)

2/288/888

28.

اجاره اتوبوس مسيراحمدی ،دویره و چاهکوتاه (تا2ساعت)

./.88/888

29.

ورودی مينی بوس به خط شهری

./.88/888

30.

ورودی اتوبوس به خط شهری

2/288/888

31.

درآمد حق امتياز تحت نظارت مينی بوس ماهيانه

32.

درآمد حق امتياز اتوبوسهای واگذاری ماهيانه

./.88/888

33.

حق سرویس مدارس توسط اتوبوس و مينی بوسهای تحت نظارت

./088/888

صدور ./588/888
تمدید ./888/888

058/888

34.

تبليغ داخل اتوبوس هربرگ  4Aروزانه

./888

35.

تبليغ داخل اتوبوس هربرگ  .Aروزانه

5/888

36.

تبليغ پارچه و بنر جلوی اتوبوس روزانه هر دستگاه

37.

تبليغ پشت اتوبوس

38.

تبليغ هرطرف اتوبوس

39.

تبليغ کامل اتوبوس هرماه

40.

اجاره بهای کليه اماکن تحت نظارت سازمان حمل و نقل بار و مسافر می بایست به صورت ماهانه به سازمان
پرداخت نمایند

.58/888
روزانه  .58/88و
ماهيانه ./888/888
روزانه 288/888
ماهيانه ./588/888
0/588/888
-----

باعنایت به بند الف ماده  47قانون ماليات برارزش افزوده مصوب  ..07کليه اشخاصی که مبادرت به حمل ونقل
41.

برونشهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقليه زمينه دریایی و هوایی مينمایند مکلفند  5درصد بهای بليط
موضوع بند الف ماده  4.این قانون را با درج در بليط یا قرارداد حسب مورد بعنوان عوارض از مسافران اخذ و

 % 5بهای فروش هربليط

عوارض مربوط به هر ماه را تاحداکثر پانزدهم ماه بعد به حساب سازمان واریز نمایند.
42.

بهای خدمات نظارت برتاکسی دریایی و قایقهای تفریحی

43.

عوارض خروج اتوبوس به ازای هردستگاه اتوبوس ازپایانه مسافر بری

44.

عوارض هزینه دربستی اتوبوس به ازای هر سرویس دربستی به صورت یکسره رفت یا برگشت در پایانه مسافر
بری

 % 5بهای فروش هربليط
.4/888
 5درصد قرارداد

45.

شست و شوی اتوبوس به ازای هر دستگاه در پایانه مسافر بری

.28/888

46.

بهای خدمات خوابگاه و رانندگان درپایانه مسافربری

.5/888

47.

صندوق امانات مسافر درپایانه مسافربری

08/888



ضمناً تعرفه درآمدی بليط و کارت بليط نيز توسط هيئت مدیره و شورای سازمان و همچنين تصویب شورای اسالمی شهر و تایيد فرمانداری انجام می پذیرد .



ضمناً ردیفهای  .7و  .0منوط به واگذاری امور آژانس ها به شهرداری می باشند .



تمام عوارض و بهای خدمات مصوب قابل اجرا در تعرفه سال جاری که در الیحه پيشنهادی قيد نگردیده برای اجرا درسال  ..10قابليت اجرائی دارد .

تعرفه درآمدی سازمان سيما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندر بوشهر سال 7931
عنوان درآمد

رديف

توضيحات

مبلغ مصوب (ريال)

شرح درآمد ناشي ازبهاء خدمات – ( ريال )

.

بهاء خدمات فضای سبزسهم پذیره پروانه ساختمانی

اشخاص حقيقی

%5

ادارات

%.8

* :مصوبه  .5705مورخ  18/.8/28معادل  %2عوارض پروانه ساختمانی موقع صدورآن جهت توسعه فضای سبزشهر.
تبصره  : .اخذ بهاء خدمات این ماده ازعوارض زیربنا وپذیره درزمان صدورپروانه ساختمانی محاسبه ودریافت خواهد شد .
تبصره  : 2امالکی که بدون اخذ مجوز(پروانه ساختمانی ) اقدام به ساخت وسازبنایی نماید  ،بعدازطرح درکميسيون ماده صدوصدوررای قطعی کميسيون مبنی برابقای بنا
مشمول ماده فوق می گردد.
شرح درآمد ناشي ازبهاء خدمات – ( ريال )

2

بهاء خدمات نوسازی فضای سبزهرپالك

پالك مسکونی

..8/888

پالك تجاری

.58/888

پالك اداری

488/888

زمين

.88/888

سایرکاربری

.78/888

شرح درآمد ناشي ازبهاء خدمات – ( ريال )

.

درآمد فروش آب غيرشرب هرليتر

4

درآمد ناشی ازتبليغات شهری وپارکی

78
طبق تبصره ذیل

* :نرخ درآمد ناشي ازتبليغات شهری و پاركي طبق مصوبه شورای محترم شهر.

5

درآمدناشی ازخدمات فضای سبزوکلينيک گياهپزشکی

بازدیدميدانی  .58/888ریال بازدیدکلينيکی
 .88/888ریال

وآموزشی فضای سبز
شرح درآمد ناشي ازبهاء خدمات – ( ريال )

0

حق کارشناسی وبازدید قطع درخت ( قبل ازرای کميسيون )

7

هرس درخت (شهروندان اعم ازحقيقی وحقوقی)

0

هرس جهت اداره برق ( تاج گيری )

حقيقی

288/888

تجاری

.58/888

اداره جات

458/888

تا.مترمربع

.18/888

باالتراز.مترمربع

.28/888

تفاهم با اداره برق

عنوان درآمد

رديف

مبلغ مصوب (ريال)

توضيحات

قطع اشجاربا توجه به وضعيت منطقه ای شهری (بدون گرفتن مجوزكميسيون ماده  – ) 1شرح درآمد ناشي ازبهاء خدمات  -ريال

9

درآمد قطع اشجاردرخيابان اصلي

*

درخت تا بن  .8سانت

40/888/888

*

به ازاء هرسانت مازاد بر .8سانت

2/488/888

*

شمشاد هرمترطول

0/888/888

*

گل هرمترمربع

1/088/888

*

چمن هرمترمربع براساس بهای تمام شده

0/888/888

*

درختچه هرکدام

.2/888/888

*

درختان  58سال به باال

288/888/888

قطع اشجاربا توجه به وضعيت منطقه ای شهری (بدون گرفتن مجوزكميسيون ماده  – ) 1شرح درآمد ناشي ازبهاء خدمات  -ريال

01
*

درآمد قطع اشجاردرخيابان فرعي

درخت تا بن  .8سانت

.0/888/888

*

به ازاء هرسانت مازاد بر .8سانت

./288/888

*

شمشاد هرمترطول

4/088/888

*

گل هرمترمربع

7/288/888

*

چمن هرمترمربع براساس بهای تمام شده

4/088/888

*

درختچه هرکدام

0/488/888

*

درختان  58سال به باال

.58/888/888

قطع اشجاربا توجه به وضعيت منطقه ای شهری (بدون گرفتن مجوزكميسيون ماده – ) 1

00
*

شرح درآمد ناشي ازبهاء خدمات  -ريال

درآمد قطع اشجاردركوچه ها

درخت تا بن  .8سانت

.8/888/888

*

به ازاء هرسانت مازاد بر .8سانت

./288/888

*

شمشاد هرمترطول

./088/888

*

گل هرمترمربع

4/088/888

*

چمن هرمترمربع براساس بهای تمام شده

2/488/888

*

درختچه هرکدام

4/088/888

*

درختان  58سال به باال

.88/888/888

شرح درآمد ناشي از بهاء خدمات  ( -مبلغ مصوب ريال )
حق كارشناسي و نظارت فضای سبز هرمترمربع

رديف

عنوان درآمد

.2

طراحی فضای سبز

..

کاشت درخت و نحوه نگهداری آن

.4

کاشت چمن ونحوه نگهداری آن

.5

کاشت گل و درختچه

.0

کارشناسی تغذیه ای و سم پاشی

مبلغ مصوب (ريال)

اشخاص

بانظارت

بدون نظارت

باتاسيسات

بدون تاسيسات

حقيقی

08/888

55/888

258/888

78/888

حقوقی

78/888

05/888

.88/888

05/888

اشخاص

بانظارت

بدون نظارت

باتاسيسات

بدون تاسيسات

حقيقی

558/888

588/888

258/888

78/888

حقوقی

058/888

088/888

.88/888

05/888

اشخاص

بانظارت

بدون نظارت

باتاسيسات

بدون تاسيسات

حقيقی

.58/888

.48/888

258/888

55/888

حقوقی

.78/888

.58/888

.88/888

08/888

اشخاص

بانظارت

بدون نظارت

باتاسيسات

بدون تاسيسات

حقيقی

.88/888

.88/888

288/888

58/888

حقوقی

.28/888

208/888

2.8/888

08/888

مکان

بانظارت

بدون نظارت

-

-

کلينيک

.88/888

-

-

-

بازدیدميدانی

588/888

-

-

-

شرح درآمد ناشي از بهاء خدمات
رديف

.7

عنوان درآمد

عوارض اخذ مجوز( پروانه بهره برداری ) جهت ایجاد پارك بازی با مساحت .88مترمربع الی  288مترمربع
وزمين جهت گلفروشی  588مترمربع

مبلغ مصوب (ريال)

( مبلغ مصوب – ریال )

*

به ازاء هرمجوز( پروانه بهره برداری ) درنوارساحلی

28/888/888

*

به ازاء هرمجوز( پروانه بهره برداری ) درسایرنقاط شهر

.5/888/888

توضيحات

تبصره  :اخذ مجوزفوق جهت قراردادهای مدت داربوده که می بایست دراسنادمناقصه مبلغ فوق قيد شود .ضمناً مجوزازهيات مدیره جهت ارائه به شورای شهرجهت تصویب آن هم
بایدگرفته شود.

شرح درآمد ناشي از بهاء خدمات  -ريال
مجوزجابجايي درخت براساس محيط بن درخت
رديف

عنوان درآمد

.0

وضعيت منطقه ای شهری

*

*

مبلغ مصوب ( ريال )

صفرتا CM .8

CM 08 - .8

اشخاص حقيقی

./888/888

ادارات

./258/888

ادارات

اشخاص حقيقی

2/888/888

اشخاص حقيقی

کوچه

خيابان اصلی
ادارات

2/588/888

CM .88 - 08

اشخاص حقيقی

2/888/888
2/588/888

ادارات

./888/888

اشخاص حقيقی

./758/888

ادارات

اشخاص حقيقی

./888/888
./758/888
4/888/888
5/888/888

ادارات

تبصره  :اگرشهرداری اقدام به کاشت وباعث آسيب رساندن به ملک شده باشد  .کليه هزینه ها برعهده شهرداری  ،ولی اگرشخص کاشته باشد ویا هيچ مشکلی و
آسيبی به متقاضی نرسانده باشد  .کليه هزینه های فوق طبق تعرفه درآمدی انجام می پذیرد .

شرح درآمد ناشي از بهاء خدمات و عوارض  -ريال
رديف

عنوان درآمد

مبلغ مصوب ( ريال )

توضيحات

 -.برای باراول اخطار
.1

توقف هرگونه اشياء ووسایل اسقاطی یا مستعمل متروکه دربوستانهای

 -2برای باردوم ./888/888

به اضافه هزینه حمل ونقل جمع آوری

عمومی و زمين های شهری با کاربری فضای سبز

 -.برای بارسوم ./888/888

ونگهداری

* -ودرنهایت دادگاه
آویختن ونصب هرنوع سرلوحه وآگهی به درخت  ،دیوارویا عرض
28

تایک مترمربع

.88/888

گذروهمچنين الصاق آگهی درسطوح مشرف به معابرعمومی وابنيه
بدون اجازه شهرداری (سازمان سيما،منظروفضای سبزشهری)

بیش ازیک مترمربع

011/111

به اضافه هزینه حمل ونقل جمع آوری
ونگهداری

قيمت هرگل طبق نرخهای ذيل

فروش گل آپارتماني
ردیف

نام گل

قيمت ( ریال )

.

دیفن باخيا

.88/888

2

شفلرا

258/888

.

برگ انجيری

258/888

4

بنجامين ابلق

488/888

5

آگرونما

258/888

0

کاج مطبق

7

سيکاس

588/888

0

سوکا

.28/888

1

یوکا

288/888

.8

فلفل تزئينی

58/888

..

انارتزئينی

08/888

.2

آنتوریوم

588/888

..

آلوورا ابلق

.88/888

.4

نخل ژاپنی ( اریکا )

788/888

.5

فيکوس

288/888

.0

گوش گرگی

258/888

.7

کوروتون

.88/888

.0

گندمی

08/888

.1

ليندا

288/888

28

نخل مرداب

258/888

2.

یاس رازقی

.88/888

22

محبوبه شب

.88/888

2.

تی وی تيا

08/888

24

پوتوس

بزرگ

./288/888

کوچک

588/888

آویز

.58/888

چماقی

.58/888

توضيحات

*

فروش نهالهای موجود در نهالستان سازمان

رديف

نام گل  /نهال

قيمت هرنهال  /گل طبق نرخهای ذيل
قيمت ( ريال )

.

بنجامين

.58/888

2

جمبو

08/888

.

چریش

4

انجيرمعابر

5

گل کاغذی

0

ختمی

.88/888

7

شاهپسند

08/888

0

ليلک

48/888

1

سپستان

08/888

.8

نخل فينيکس

08/888

..

نخل بادبزنی

.28/888

.2

ناترك

.8/888

..

انار

08/888

.4

توت

.28/888

.5

انجير

.28/888

.0

تيکما

08/888

توضيحات

بزرگ

.28/888

کوچک

08/888
48/888

بزرگ

08/888

کوچک

.8/888

.7

اکاليپتوس

08/888

.0

دارایی

.88/888

.1

ششم

48/888

28

مشعل جنگل

2.

پانسانيا

08/888

22

یوکا

08/888

2.

آگاو

48/888

24

لوز

08/888

25

پریوش

58/888

20

اطلسی مکزیکی

48/888

27

کاکتوس راکتی

.28/888

20

ودوال

هرساقه 28/888

21

مرجان رنگی

78/888

.8

آبشارطالیی

08/888

..

ليلک خارگی

48/888

.2

شمشاد اهوازی

.8/888

بزرگ

288/888

کوچک

08/888

اليحه درآمد های سال 7931
سازمان فرهنگي ,اجتماعي و ورزشي شهرداری بندر بوشهر
فصل اول كد :255درآمد های ناشي از عوارض اختصاصي
كد  : 2755وصولي توسط شهرداری و ساير موسسات
الف :بهای خدمات مابه ازای سيمای منظر شهری وحاصل از تبليغات محيطی
ماده : .کليات
بررا عنایررت برره بنررد  .0از مرراده  7.قررانون تشررکيالت  ،و ظررایف و انتخابررات شررورا هررای اسررالمی شررهر  ،در خصرروص عرروارض و بهررای خرردمات شررهری و نيررز بنررد
 20از مرراده  7.قررانون فرروق الررذکر و بررا توجرره بنررد  25مرراده  7.قررانون تشررکيالت  ،وظررایف و انتخابررات شرروراهای اسررالمی شررهرو همچنررين تبصررره  0مرراده 10
قررانون شررهرداری هررا و بررا اسررتفاده از اختيررارات حاصررله از مفرراد بنررد  27مرراده  55و مرراده  12قررانون شررهرداریها الیحرره تعررين عرروارض و بهررای خرردمات تبليغررات
شهری به شرح زیر ارائه می گردد:
مرراده : 2شررهرداری مسررئول و متررولی فعاليررت هررای تبليغررات محيطرری و مرجررع صرردور مجرروز نصررب و بهررره برررداری از پيکررره هررای تبليغرراتی در بزرگررراه هررا و سررایر نقرراط عمررومی
شهر می باشد.
مرراده : .بنررا بررر ضرررورت ایجرراد همرراهنگی و وحرردت رویرره و تمرکررز سياسررت گررذاری  ،تصررميم سررازی و تصررميم گيررری در خصرروص مرردیریت و نظررارت بررر سررامانه تبليغررات
محيطرری در شررهر بوشررهر بررا هرردف حفررظ زیبررایی و نشرراط در سرريمای شررهر  ،جلررو گيررری از اغتشاشررات بصررری  ،ایجرراد زمينرره هررای ارتقرراء فرهنررگ شررهری ،
توزیررع عادالنرره امتيررازات عمررومی و منط قرری نمررودن درآمرردهای شررهرداری از محررل واگررذاری حررق بهررره برررداری از فضررا هررای تبليغرراتی و در اجرررای مرراده
هشررتادو چهررارم ( )04قررانون شررهرداری هررا  ،سررازمان فرهنگرری 1اجتمرراعی و ورزشرری برره نيابررت از شررهرداری بوشررهر برره عنرروان متررولی اصررلی و دسررتگاه اجرایرری
مسررئول جهررت اعمررال مرردیریت و نظررارت بررر تبليغررات محيطرری و شررهری از منظررر مبلمرران شررهری و زیبررا شررناختی در چررارچوب قرروانين و مقررررات موضرروعه
واگذار می نماید .
تبصررره: .کليرره واحررد هررا  ،سررازمان هررا و شرررکت هررای تابعرره شررهرداری بنرردر بوشررهر موظفنررد کليرره فعاليررت هررای تبليغرراتی و همچنررين رسررانه هررای محيطرری و شررهری در اختيررار
خررود را بررا مجرروز از سررازمان فرهنگرری 1اجتمرراعی و ورزشرری شررهرداری بنرردر بوشررهر و در چررارچوب دسررتور العمررل هررا و آیررين نامرره هررای اجرایرری مربوطرره اقرردام
و هماهنگ نمایند.
مرراده : 4نصررب هرگونرره برزنررت  ،پالکررارد  ،تابلوهررای تبليغرراتی ( بيلبررورد ،بررالون ،اسررتند ،حجمرری دیررواری ،پشررت بررام و ) ...تابلوهررای معرررف کرراربری مربرروط برره اشررخاص
حقيقرری یررا حقرروقی  ،دیرروار نویسرری ،پوسررترهای کاغررذی  ،برچسررب  ... ،بایررد بررا مجرروز سررازمان انجررام گيرررد در غيررر اینصررورت رأس ر ًا توسررط سررازمان جمررع
آوری و یا امحاء خواهد شد و هزینه های جمع آوری آن طبق مفاد مندرج در این الیحه وصول خواهد گردید.
مرراده : 5برره اسررتناد بنررد  .0و  20مرراده  7.قررانون تشررکيالت شررورا هررای اسررالمی شررهر  ،شررهرداری مجرراز اسررت بابررت نصررب انررواع تررابلو امرراکن کسررب و کررار ،تجرراری در معررابر
عمرومی سرطح شررهر  ،برا نظررر کارشناسری در چررارچوب آیرين نامرره هرا و دسررتور العمرل هرای مربوطرره و رعایرت کليرره قروانين مجرروز صرادر نمایرد و بهرای خرردمات
وصول نماید.
تبصررره  : .هررر واحررد صررنفی ،آموزشرری ،موسسررات مررالی و اعتبررار ،بانررک هررا و صررندوق هررای قرررض الحسررنه ،دفرراتر و شرررکت هررا ،اعررم از حقيقرری و حقرروقی ،خصوصرری و
دولترری و غيررره تنهررا اجررازه نصررب یررک عرردد تررابلو برره عنرروان تررابلو شناسررایی بررر روی ملررک خررود در راسررتای آیررين نامرره و دسررتور العمررل هررای مربوطرره بررا مجرروز
سررازمان فرهنگرری 1اجتمرراعی و ورزشرری دارنررد.بيش از آن مشررمول ضرررایب بيشررتر و یررا براسرراس اعررالم کارشناسرری کارشناسرران واحررد زیبررا سررازی جمررع آوری
می گردد.
مرراده : 0تعيررين بهررای پایرره و یررا ضرررایب فزاینررده تبليغررات محيطرری و تررابلو هررای شناسررایی  ،نصرب سررایه برران  ،احررداث غرفرره و سررایر اقررالم تبليغرراتی و شناسررایی کرره در ایررن آیررين
نامه آمده است  ،در ابتدای هر سال توسط اعضای کميسيون بررسی ماده  .40تعيين و ابالغ می گردد.
تبصره:.ضریب  Rیا همان ضریب فزاینده می باشد که توسط شورای محترم اسالمی مصوب و ابالغ می گردد.
ماده  : 7تبليغات بر روی وسائل نقليه خصوصی هر متر مربع روزانه  27/588ریال تعيين می گردد.
ماده  : 0نصب و الصاق هر عدد پوستر صرفا در محل های مشخص شده بابت هر پوستر در اندازه  A4روزانه مبلرغ  .0.ریرال و در انردازه  A.روزانره مبلرغ  285ریرال بزرگترر از A.
روزانه مبلغ  242ریال تعيين می گردد.
تبصره: .نصب هر گونه برچسب تبليغاتی بر روی درب منازل شهروندان و تاسيسات شهری ممنوع می باشد و با متخلفين بر خورد قانونی خواهد شد .

ماده: 1به منظور ساماندهی و مناسب سازی نما منظر شهری بهای خدمات به شرح ذیل با نظارت سازمان فرهنگی 1اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر در سرطح شرهر برا رعایرت
شرایط ذیل تعيين می گردد.
الف)بهای خدمات تابلوهایی که نياز به مجوز نداشته و معاف می باشند:
-.تابلوهای معرف تاسيسات زیربنای شهری و اماکن مربوط به آنها نظير تاسيسات برق1مخابرات1گاز.
-2تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی1نهادها1نيروهای انتظامی و نظامی.
-.تابلوهای نام مجتمع های مسکونی به شرط عدم تبليغ کاالهای تجاری و نصب در سردرب.
 -4تابلو ناشران1فروشندگان کتاب1نشریات و مطبوعات 1اتحادیه ها و مجامع امور صنفی 1تشکل های غير دولتی 1خيریره ها1مرکزفرهنگی1مذهبی1آموزشری و مهردکودك حرداکثر 2
متر مربع به تعداد یک عدد به شرط عدم تبليغ کاالهای تجاری و نصب شده بر سر درب.
 -5تابلوهای هشدار دهنده در ساختمان های در دست احداث با موضوعاتی مثل خطر سقوط مصالح1مشروط به عدم تبليغ کاال و خدمات 1بر اساس ظوابط اعالم شده.
 -0تابلوهای تر افيکی و انتظامی 1اطالع رسانی و راهنمای مسير و تابلوهای راهنمای شهری که از طریق نهادهای رسمی مرتبط نصب می شود.
ماده  : .8بهای خدمات سيما و منظرشهری در خصوص (اعيان امالك مربوط به فعاليت وکال ی دادگستری و پزشکان1دفاتر اسناد رسمی 1ازدواج و طالق 1داروخانه هرا رادیولروژی
و سایر حرف پزشکی
ردیف

ميزان معافيت

ضریب n

بيش از

شرح

فرمول محاسبات

(متر مربع)
.

48*08

28

48*08

( Rضریب فزاینده ) × sمساحت ×  ( Nضریب) = بهای سال اول

می بایست پرداخت شود

تبصره :.مالك محاسبه مازاد بر معافيت می باشد.
تبصره  :2ضریب nبرای بهای خدمات فعاليت امالك فوق با مساحت بيشتراز موضوع تبصره یک برابر 28محاسبه می گردد .
تبصره:.حداکثر مساحت فعاليت موضوع ماده (.8بصورت تجميعی )در صورتيکه ارتفاع  4متر و طول  .مترمربع باشد با ضریب  25محاسبه می گردد.
تبصره : 4ضریب  nبرای بهای خدمات فعاليت امالك فوق که به دليل عدم امکان نصب بر روی نمای ساختمان در معبر عمومی (پياده رو) و یا بصورت عمرود برر سراختمان و یرا برر
روی پشت بام ساختمان نصب گردد  .برابر  25محاسبه می گردد.
تبصره  :5بهای خدمات سيمای منظر شهری ساليانه آن یک دوم بهای اوليه و بر اساس ضریب فزاینده و ضریب nهمان سال که اعالم می شود محاسبه می گردد .
ماده  : ..بهای خدمات سيما و منظرشهری در خصوص (اعيان امالك مربوط به فعاليت موسسات آموزشری خصوصری و نيمره خصوصری (مردارس غيرر انتفراعی ،مهرده کرودك هرا،
آموزشگاه های علمی و هنری و)
ردیف

بيش از

ميزان معافيت

ضریب n

فرمول محاسبات

شرح

(متر مربع)
.

2*.

2*.

( Rضریب فزاینده ) × sمساحت ×  ( Nضریب) = بهای سال اول

.5

می بایست پرداخت شود

تبصره  :.بدون استفاده از هر گونه نشان و مصداق تجاری و تبليغاتی تا حداکثر متراژ 2*.متر مربع معاف می باشند.
تبصره  :2ضریب  nبرای بهای خدمات فعاليت امالك فوق با مساحت بيشتراز 2متر مربع .5محاسبه می گردد .
تبصره: .هر یک از موسسات آموزشی خصوصی و نيمه خصوصی فوق می توانند جهت شناسایی خود بر سردرب ورودی اصلی که ابعاد آن متناسرب برا دهانره ورودی سراختمان وبرا
حداکثر طول و عرض 2*.متر مربع به شرط عدم تبليغ کاالهای تجاری معاف می باشند.
تبصره  : 4بهای خدمات سيما و منظر شهری ساليانه آن یک دوم بهای اوليه و بر اساس ضریب فزاینده وضریب nهمان سال که اعالم می شود محاسبه می گردد.
تبصره :5مالك محاسبه مازاد بر معافيت می باشد.
ماده  : .2بهای خدمات سيما و منظر شهری مربوط به فعاليت ادارات ،مدارس و مراکز آموزش عالی دولتی رایگان می باشد (.صرفا"با اخذ مجوز محل نصب و ابعاد از سازمان )
ماده  : ..بهای خدمات سيما و منظر شهری در خصوص فعاليت واحد های تجاری ( واحد های صنفی ) و خدماتی
ردیف

بيش از

ميزان معافيت

ضریب n

فرمول محاسبات

شرح

(متر مربع)
.

یک متر مربع

یک متر مربع

0

( Rضریب فزاینده ) × sمساحت ×  ( Nضریب) = بهای سال اول

می بایست پرداخت شود

تبصره :.مالك محاسبه مازاد بر معافيت می باشد.
تبصره  :2ضریب  nبرای بهای خدمات سيما و منظر شهری فعاليت امالك فوق با مساحت بيشتراز .مترمربع تا  .0متر مربع  0محاسبه می گردد و با مساحت بيشتر از  .0متر مربرع .8
محاسبه می گردد .

تبصره : .هر یک از واحد های تجاری و خدماتی فوق می توانند جهت شناسایی خود بر سردرب ورودی اصلی(پيشانی) که ابعاد آن متناسب با دهانره ورودی سراختمان ویرا مغرازه برا
حداکثر عرض .متر 1به شرط عدم تبليغ کاالهای تجاری معاف می باشند.
تبصره  : 4بهای خدمات سيماو منظر شهری ساليانه آن یک دوم بهای اوليه بر اساس ضریب فزاینده و ضریب nهمان سال که اعالم می شود محاسبه می گردد .

ماده  : .4بهای خدمات سيماو منظر شهری در خصوص  ،کليه بانک ها1موسسات و صندوق های مالی و اعتبراری دولتری و خصوصری و پسرت بانرک هرا بردون اسرتفاده از هرگونره
مصادیق تجاری و تبليغاتی
ميزان معافيت
ردیف

(متر مربع)

.

.*.158

بيش از
.*.158

ضریب n

شرح

فرمول محاسبات
( Rضریب فزاینده) × sمساحت ×  ( Nضریب) = بهای سال اول

25

می بایست پرداخت شود

تبصره :.مالك محاسبه مازاد بر معافيت می باشد.
تبصره : 2کليه بانک ها1موسسات و صندوق های مالی و اعتباری دولتی و خصوصی وقرض الحسنه ها و پست بانک ها می توانند جهت شناسایی خود بر سرردرب ورودی اصرلی (بره
صورت افقی )که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان وبا حداکثر عرض  .متر 1به شرط عدم تبليغ تجاری معاف می باشند.
تبصره : .بهای خدمات سيما و منظر شهری در خصوص اعيان امالك مربوط به فعاليت در پشت بام(کليه بانرک ها1موسسرات و صرندوق هرای مرالی و اعتبراری دولتری و خصوصری
وقرض الحسنه ها و پست بانک ها) طبق جدول ذیل محاسبه می گردد:
روزانه

از .مترمربع لغایت .5متر مربع

 7588ریال هر متر مربع

روزانه

از  .5متر مربع لغایت  .8متر مربع

 1588ریال هر متر مربع

روزانه

از  .8متر مربع لغایت  08متر مربع

 .5888ریال هر متر مربع

ماده  : .5بهای خدمات سيما و منظر شهری در خصوص 1 ،دفاتر خدمات ارتباطی1ساختمان های مرکزی بيمه ها1نمایندگی شرکت هرای خرودرو سرازی و سایرموسسرات و شررکت
های خدماتی و توليدی خصوصی و نيمه خصوصی  1بدون استفاده از هرگونه مصادیق تجاری و تبليغاتی
ميزان معافيت

ردیف

بيش از

ضریب n

شرح

فرمول محاسبات

(متر مربع)
.*.158

.

.*.158

28

( Rضریب فزاینده) × sمساحت ×  ( Nضریب) = بهای سال اول

می بایست پرداخت شود

تبصره :.مالك محاسبه مازاد بر معافيت می باشد.
تبصره : 2هر یک از دفاتر خدمات ارتباطی1ساختمان های مرکزی بيمه ها1نمایندگی شرکت های خودرو سازی و سایرموسسات می توانند جهت شناسرایی خرود برر سرردرب ورودی
اصلی (به صورت افقی )که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان وبا حداکثر عرض  .متر 1به شرط عدم تبليغ تجاری معاف می باشند.
ماده  :.0بهای خدمات سيما و منظر شهری در خصوص(اعيان امالك مربوط به فعاليت واحد های که از نشانه ها و مصادیق تبليغات تجاری و یا عناوین نمایند گی استفاده می شود
.
( Rضریب فزاینده) × sمساحت ×  ( Nضریب) = بهای سال اول
تبصره  :.ضریب  nبرای بهای خدمات سيما و منظر شهری واحد های فوق تا مساحت  0متر مربع برای محصوالت شرکت ها و توليد کنندگان داخل استان  ،برابرر  .0محاسربه مری
گردد  .و برای محصوالت و شرکت های توليد داخل کشور برابر  25محاسبه می شود  .و برای محصوالت و شرکت ها و توليرد کننردگان خرارج از کشرور برابرر 08
محاسبه می گردد .
تبصره  :2ضریب  nبرای بهای خدمات سيما و منظر شهری واحد های فوق با بيش از مساحت  0متر مربع برای مح صروالت شررکت هرا و توليرد کننردگان داخرل اسرتان  ،برابرر 22
محاسبه می گردد  .و برای محصوالت و شرکت های توليد داخل کشور برابر  .2محاسبه می شود  .و برای محصوالت و شرکت ها و توليد کنندگان خارج از کشرور
برابر  07محاسبه می گردد .
تبصره  :.هر یک از واحد های تجاری و خد ماتی فوق می توانند جهت شناسایی خودبر سردرب ورودی اصلی (پيشانی) که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و یرا مغرازه برا
حداکثر عرض  .متر نصب نمایند.

ماده  : .7بهای خدمات سيما و منظر شهری شناسایی مجتمع های مسکونی رایگان می باشد(. .صرفا"با اخذ مجوز محل نصب و ابعاد از سازمان )
ماده  : .0تبليغات تجاری بر روی بوم ممنوع بوده در صورت تخلف واحد های صنفی و حرفه های خاص ضمن جمع آوری آن1از متخلف بابت نصرب هرر عردد بروم مبلرغ 788/888
ریال هزینه جمع آوری وصول می گردد.
ماده : .1با تو جه به خطرات و حوادث ناشی از نصب داربست های تبليغاتی و هم چنين برهم زدن سيما و منظر شهری  ،نصب هر گونه داربست تبليغاتی ممنوع می باشد .
تبصره  :.جمع آوری داربست ها مشمول هزینه جمع آوری به مبلغ  ./588/888ریال می گردد.
ماده: 28انجام هر گونه دیوار نویسی و یا نقاشی تبليغاتی بروی دیواره های سطح شهر ممنوع می باشد و در صورت مشاهد ضمن پاکسرازی آن و محاسربه هزینره آن متخلرف مشرمول
پرداخت هزینه های آن به ازای هر متر مربع  .88/888ریال می گردد.
ماده : 2.نصب هر گونه تابلو فاقد مجوز تخلف بوده و ضمن بر خورد قانونی با متخلف و جمع آوری آن  %.5بهای نصب 1عالوه بر هزینه های جمع آوری از متخلف وصول خواهرد
شد.
ماده : 22هزینه انبار داری اقالم تبليغاتی جمع آوری شده روزانه .78/888ریال محاسبه می گردد.
ماده  : 2.کليه کانون های تبليغاتی که دارای سازه تبليغات محيطی می باشند و یا در محيط های بسته ای همچون فرودگراه و مراکرز تجراری و غيرره کرار تبليغراتی انجرام مری دهنرد ،
موظفند  % 5مبلغ قرارداد بابت صدور مجوز هر تبليغ بر روی تابلو ها و سازه های تبليغاتی خود را به عنوان صدور مجوز تبليغات به سازمان پرداخت نمایند.
ماده : 24هر واحد صنفی تنها حق نصب یک عدد تابلو شناسایی در سر درب ساختمان خود دارد هر گونه نصب تابلو اضافه با دو برابر ضریب  nهمان صنف مندرج در همرين آیرين
نامه محاسبه خواهد شد .
ماده  : 25هر گونه نصب اقالم تبليغاتی خاص از قبيل بالن  ،المان های حجمی و غيره حسب توافق طرفين و تصویب شورای محترم اسالمی انجام خواهد شد .
ماده  : 20بهای خدمات سيما و منظر شهری در خصوص واحد هایی که برای فعاليت خود فاقد هر گونه تبليغات تجاری باشد از تابلوهای دیجيتالی اسرتفاده مری کننرد بررای هرر مترر
مربع ساالنه  2 /888/888ریال محاسبه می گردد.
تبصره :.اندازه تابلوهای دیجيتالی صرفا"به عرض  .متر و همچنين طول تابلو ها  4متر با اخذ مجوزهای الزم از سوی سازمان صادر می گردد.

ماده  : 27بهای خدمات سيما و منظر شهری در خصوص تابلو های دیجيتالی تجاری و تبليغاتی به ازای هر مترمربع ماهيانه  558/888ریال محاسبه می گردد.
تبصره :.:اندازه تابلوهای دیجيتالی صرفا"به عرض  .متر و همچنين طول تابلو ها  4متر با اخذ مجوزهای الزم از سوی سازمان صادر می گردد.
ب :آگهی های تبليغاتی و اطالع رسانی مندرج در رسانه ها صدا و سيما به غيراز رسانه های محلی
ماده  :20بهای خدمات بابت تبليغاتی که از طریق صدا و سيمای مرکز استان بوشهر 1زیر نویس ها1گزارش آگهری ميران برنامر ه هرا 1سرينما هرا 1شررکت ها1موسسرات و کرانون هرای
تبليغاتی 1صورت می پذیرد 1معادل  %.هزینه پخش آگهی جهت هر مرحله 1بر اساس قرارداد یا توافق کتبی یا شفاهی مربوط کره از مشرتریان اخرذ و ذیرل فراکتور نيرز
مندرج می گردد 1محاسبه و وصول خواهد شد..
فصل دوم كد : 9555درآمد های ناشي از بهای خدمات
و موسسات انتفاعي شهرداری

ماده  : 21بهای خدمات صدور مجوز نصب موقت پالکارد تجاری بر روی سازه های بين بلواری متعلق به این سازمان (تير های برق بين بلوار) هر پایه روزانه 5./888ریرال تعيرين مری
گردد.
تبصره  : .نصب پالکارد های آموزشی هر پایه روزانه  24/888ریال محاسبه می گردد.
تبصره  : 2نصب پالکارد های مناسبت های مذهبی و ملی رایگان می باشد(. .صرفا"با اخذ مجوز محل نصب و ابعاد از سازمان )
ماده  : .8بهای خدمات تبليغات بر روی برد های دیواری سازمان روزانه مبلغ  .4./888ریال می باشد .
ماده  : ..برپایی موقت هر گونه غرفه یا سازه تبليغاتی تجاری ( تبليغات جوایز ماشين بانک ها  ،غرفه های کاال های تجاری و  ) ...روزانه هر متر مربع مبلغ  08/888ریال تعيين مری
گردد .
ماده  : .2برپایی موقت غرفه جهت نمایشگاه یا فروش کاال های تجاری ،نمایشگاه های فصلی در سطح شهر روزانه به ازای هر متر مربع مبلغ  55/888ریال تعيين می گردد .
تبصره : .برپایی موقت غرفه جهت نمایشگاه های فرهنگی ( کتاب  ،صنایع دستی و ) ...با اعمال  58درصد تخفيف به ازای هر روز مبلغ27/588ریال اخذ گردد.
ماده : ..بهای اجاره تبليغات تجاری بر روی بيلبورد های متعلق به سازمان به شرح ذیل اعالم ميگردد:
تبصره :.بهای اجاره تبليغات فرهنگی و آموزشی و مذهبی بر روی بيلبورد های سازمان روزانه با  %25تخفيف.
تبصره  :2اجاره بيلبورد ها  ،پل های عابر پياده  ،استند  ،بردهای دیواری  ،پانل و پرتابل ها  ،تابلو های منصروب برر روی عناصرر مبلمران شرهری تلویزیرون هرای شرهری و سرایر اقرالم
تبليغاتی به اشخاص حقيقی و حقوقی و کانون هایی داده می شود که محتوای تبليغات در درخواست مشخص باشد و حق واگذاری تبليغات را به غير نداشته باشند.

ماده  : .4صدور پروانه فعاليت خانه های کودك و بازی ،برای یک دوره  .ساله به مبلغ  28/888/888ریال محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره : .تمدید پس از پایان دوره صدور پروانه فعاليت جهت تمدید آن 1یک سوم مبلغ مصوب همان سال می باشد .
تبصره : 2کليه خانه های کودك و بازی می بایست نسبت به دریافت پروانه فعاليت از این سازمان اقدام نمایند.
ماده  : .5حق عضویت کتابخانه عمومی شهرداری (کتابخانه دکتر حميدی)اعضای عادی (صرفاً جهت استفاده از قرائت خانه)شش ماهره بره مبلرغ  58/888ریرال و اعضرای ویرژه ( برا
امکان استفاده از مخزن های کتاب و امکان استفادها از اتصال اینترنت ) شش ماه  288/888ریال برای هر نفر محاسبه و اخذ خواهد گردید.
ماده  : .0برگزاری دوره های آموزشی ميزان شهریه آن حسب توافق با اساتيد و طول دوره به انضمام  %28سهم سازمان از هر نفر اخذ خواهد شد.
ماده  : .7بهای خدمات اجاره یک سانس تمرین  2ساعته بر روی زمين چمن طبيعی  ./588/888ریال و اجاره سالن ورزشی  588/888ریال و اجاره زمين چمرن مصرنوعی 458/888
ریال می باشد.
ماده :.0این الیحه در سه فصل مشتمل بر  .0ماده و  .0تبصره تهيه و تدوین شده است.
برنامه بيلبورد ها
ابعاد

موقعيت

مبلغ (تومان)

ردیف

مکان

ضلع شرقی

 .48هزار تومان

.

ميدان هوایی

4×1

 .08هزار تومان

2

ورودی پارك صدف

0×4

ضلع شرقی

.

ميدان حر

.×5

ضلع جنوبی ميدان

 .58هزار تومان

4

پارك مرجان

0×4

روروی مصلی

..8هزار تومان

5

سه راه گمرك

4×1

 .28هزار تومان

0

پل هوائی باغ زهرا

28×2/5

مسير ميدان آزادی به طرف ميدان مطهری

 .48هزار تومان

7

پل هوائی

4×1

مسير ميدان قدس به ميدان امام

 .08هزار تومان

0

ميدان ازادی

.2×0

ضلع شمال غربی ميدان

 .48هزار تومان

1

ميدان ازادی

.2×0

ضلع غربی ميدان

.48هزار تومان

.8

ميدان رفاه

4×1

 .48هزار تومان

..

ميدان قدس

4×1

ضلع غربی ميدان

 .08هزار تومان

.2

ميدان قدس

7/5×./75

ضلع جنوب شرقی ميدان

 ..8هزار تومان

..

ميدان قدس

4×1

ضلع جنوبی غربی ميدان

 .08هزار تومان

.4

ميدان امام

4×1

ضلع شرقی ميدان

 2.8هزار تومان

.5

ميدان امام

4×1

ضلع شرقی ميدان

 2.8هزار تومان

.0

سه راه بازرگانی

4×1

 .08هزار تومان

.7

ميدان مطهری

4×1

ضلع شمال غربی

 .58هزار تومان

.0

ميدان شهرداری

4×1

ضلع شمال شرقی

 .58هزار تومان

.1

ميدان شهرداری

4×1

ضلع جنوب شرقی

 .48هزار تومان

28

ميدان انتظام

4×1

ضلع شمال غربی

 .48هزار تومان

2.

ميدان انتظام

4×1

ضلع جنوب شرقی

 .08هزار تومان

22

چهارراه کشتيرانی

4×1

ضلع شمال غربی

..8هزار تومان

2.

چهارراه کشتيرانی

4×1

ضلع جنوب شرقی

 .28هزار تومان

24

فارس..×. .2
پل هوایی بيمارستان شهدا خليج ×.

25

ميدان بشکوه

7×4

مسير رفت و برگشت

..8هزار تومان
 .28هزار تومان

تعرفه درآمدی سال  7931سازمان فناوری اطالعات شهرداری بندر بوشهر
یک) مدیریت و تجهيزات سخت افزاری آماده:
ردیف
1
2

شرح عمليات
مطالعه و بررسی فنی ،انتخاب تکنولوژی ،تعيين
مشخصات فنی ،تدارك و کنترل کيفيت قطعات
نصب و راه اندازی و تحویل

تعرفه جهت ارائه خدمات برون سازمانی بر اساس

ارائه خدمات به شهرداری،

بند .0ماده  4اساسنامه

مناطق و سازمانهای وابسته

 .8درصد  -قيمت کل تجهيزات

 %7قيمت کل تجهيزات

 0درصد  -قيمت کل تجهيزات

 %5قيمت کل تجهيزات

دو) مدیریت و تامين قطعات:
ردیف
1

شرح عمليات
مطالعه و بررسی فنی ،انتخاب تکنولوژی ،تعيين
مشخصات فنی ،تدارك و کنترل کيفيت قطعات

تعرفه جهت ارائه خدمات برون سازمانی بر اساس

ارائه خدمات به شهرداری،

بند .0ماده  4اساسنامه

مناطق و سازمانهای وابسته

 .5درصد  -قيمت کل قطعات

 %.8قيمت کل قطعات

سه) مدیریت و تامين سيستم کامپيوتری( مونتاژ):
تعرفه جهت ارائه خدمات برون سازمانی بر اساس

ارائه خدمات به شهرداری،

بند .0ماده  4اساسنامه

مناطق و سازمانهای وابسته

 .8درصد  -قيمت کل تجهيزات

 %7قيمت کل تجهيزات

2

مونتاژ و نصب نرم افزارهای پایه

 .2درصد  -قيمت کل تجهيزات

 %0قيمت کل تجهيزات

3

گارانتی یکساله

 .8درصد  -قيمت کل تجهيزات

 %5قيمت کل تجهيزات

ردیف
1

شرح عمليات
مطالعه و بررسی فنی ،انتخاب تکنولوژی ،تعيين
مشخصات فنی ،تدارك و کنترل کيفيت قطعات

شرایط ابطال گارانتی:
-.فک پلمپ دستگاه به هر نحو
-2کليه عوامل فيزیکی ناشی از ضربه  ،آب رفتگی ،نوسانات برق و سوختگی در اثر رعد و برق و رطوبت و دستکاری توسط افراد غير مجاز
توجه :گارانتی تجهيزات و قطعات گارانتی دار به عهده شرکت گارانتی کننده مبدا خرید بوده و هزینه های حمل و نقل به عهده خریدار می باشد.
چهار) پشتيبانی سخت افزار و نرم افزار:
تعرفه جهت ارائه خدمات برون سازمانی بر

ارائه خدمات به شهرداری،

اساس بند  .0ماده  4اساسنامه

مناطق و سازمانهای وابسته

1

سيستم های Server

دستگاه

.،888،888

088،888

2

سيستم های مستقل PC

"

088،888

488،888

3

مانيتور

"

.58،888

.88،888

4

انواع چاپگرهای سوزنی

"

258،888

288،888

5

انواع چاپگرهای جوهر افشان  A4و A3

"

288،888

.58،888

6

انواع چاپگرهای ليزری  A4و A3

"

.88،888

288،888

7

انواع اسکنر A4و A3

"

.88،888

258،888

8

انواع اسکنرA0

"

488،888

.88،888

9

انواع ups

"

788،888

588،888

10

دستگاه پشتيبان گيری

"

088،888

588،888

11

تجهيزات امنيتی()Firewall, Camera, Antivirus

"

.،888،888

588،888

نام تجهيزات

ردیف

بازاء

توضيحات -. :هزینه های پشتيبانی برای کليه موارد یادشده فوق بدون در نظر گرفتن قيمت قطعات مصرفی بوده و در صورت تعویض قطعات ،هزینه قطعات بصورت مجزا
محاسبه خواهد شد.
 -2انواع تجهيزات اختصاصی جداگانه و موردی محاسبه خواهد شد
)شهرداری مرکزی ،مناطق ،شورا ،ترمينال و واحدهای تابعه(

پنج) بهای نرخ اجرای پروژه و پشتيبانی بر بستر زیرساخت شبکه :

تعرفه جهت ارائه خدمات برون سازمانی بر

ارائه خدمات به شهرداری ،مناطق و

اساس بند  .0ماده  4اساسنامه

سازمانهای وابسته

1

بازاء هر nod network

کاربر

08،888

58،888

2

تجهيزات مجموعه Rack

دستگاه

488،888

.88،888

3

ارتباط بی سيم بين سازمانها

لينک

.،588،888

188،888

4

نصب ترانکينگ( )trunkingتا سایز  .2سانتی متر

مترطول

.88،888

08،888

5

کانال گذاری ( داکت کشی )

مترطول

48،888

28،888

6

کابل کشی

مترطول

25،888

.7،588

7

نصب سوکت RJ45

عدد

.5،888

.8،888

8

نصب و پانچ  panel Patchدارای  24پورت

عدد

.88،888

08،888

9

نصب رك

عدد

088،888

588،888

10

نصب آنتن و رادیو باالی دکل( یک لينک کامل )

عدد

0،588،888

0،788،888

ردیف

بازاء

نام تجهيزات

شش) مدیریت و تامين سيستم های کاربردی (:سيستم های اطالعاتی و عملياتی)
تعرفه جهت ارائه خدمات برون سازمانی بر

ارائه خدمات به شهرداری ،مناطق و

اساس بند .0ماده  4اساسنامه

سازمانهای وابسته
 %5قيمت کل سيستم

ردیف

شرح عمليات

1

مطالعه و بررسی و انتخاب پيمانکار و عقد قرارداد

 0درصد  -قيمت کل سيستم

2

بررسی و تعيين مشخصات فنی

 0درصد  -قيمت کل سيستم

 %5قيمت کل سيستم

3

نظارت بر آموزش

 0درصد  -قيمت کل سيستم

 %5قيمت کل سيستم

4

نظارت بر اجرا و راه اندازی

 0درصد  -قيمت کل سيستم

 %5قيمت کل سيستم

5

نظارت بر تبدیل اطالعات

 0درصد  -قيمت کل سيستم

 %5قيمت کل سيستم

6

کنترل و تحویل نهایی و راهبری سيستم

 0درصد  -قيمت کل سيستم

 %5قيمت کل سيستم

هفت) توسعه و نگهداشت سيستم های کاربردی:
تعرفه جهت ارائه خدمات برون سازمانی

ارائه خدمات به شهرداری ،مناطق و سازمانهای

بر اساس بند  .0ماده  4اساسنامه

وابسته

1

عقد قرارداد با پيمانکار

 0درصد  -قيمت کل سيستم

 %5قيمت کل سيستم

2

بررسی و تعيين تغييرات مورد نياز

 0درصد  -قيمت کل سيستم

 %5قيمت کل سيستم

3

نظارت بر آموزش

 0درصد  -قيمت کل سيستم

 %5قيمت کل سيستم

4

نظارت بر اعمال تغييرات و اجرا

 0درصد  -قيمت کل سيستم

 %5قيمت کل سيستم

5

نظارت بر ثبت اطالعات

 0درصد  -قيمت کل سيستم

 %5قيمت کل سيستم

6

نظارت بر راهبری سيستم در طول زمان پشتيبانی

 0درصد  -قيمت کل سيستم

 %5قيمت کل سيستم

ردیف

شرح عمليات

هشت) مدیریت بر انجام پروژه مميزی :
تعرفه جهت ارائه خدمات برون سازمانی

ارائه خدمات به شهرداری ،مناطق و سازمانهای

بر اساس بند .0ماده  4اساسنامه

وابسته

1

آماده سازی فرمها و کتابچه ها

 0درصد  -قيمت کل سيستم

 %5قيمت کل هزینه مميزی

2

تجهيز ستاد منطقه و ستاد مرکزی

 0درصد  -قيمت کل سيستم

 %5قيمت کل هزینه مميزی

 0درصد  -قيمت کل سيستم

 %5قيمت کل هزینه مميزی

 0درصد  -قيمت کل سيستم

 %5قيمت کل هزینه مميزی

5

نظارت بر جذب نيروی انسانی و آموزش

 0درصد  -قيمت کل سيستم

 %5قيمت کل هزینه مميزی

6

نظارت بر برداشت و جمع آوری اطالعات

 0درصد  -قيمت کل سيستم

 %5قيمت کل هزینه مميزی

 0درصد  -قيمت کل سيستم

 %5قيمت کل هزینه مميزی

ردیف

3

4

7

شرح عمليات

مدیریت و نظارت بر طراحی و ایجاد سيستم
نقشه
مدیریت و نظارت بر طراحی و ایجاد سيستم
مميزی

نظارت بر ثبت اطالعات در سيستم مکانيزه
مميزی

نه) مدیریت بر طراحی و ایجاد شبکه داخلی ساختمانها و شبکه گسترده شهری :
تعرفه جهت ارائه خدمات برون سازمانی

ارائه خدمات به شهرداری ،مناطق و سازمانهای

بر اساس بند .0ماده  4اساسنامه

وابسته

 0درصد  -قيمت کل سيستم

 %5قيمت کل سيستم

 0درصد  -قيمت کل سيستم

 %5قيمت کل سيستم

3

نظارت بر طراحی

 0درصد  -قيمت کل سيستم

 %5قيمت کل سيستم

4

نظارت بر اجرا و راه اندازی

 0درصد  -قيمت کل سيستم

 %5قيمت کل سيستم

5

نظارت بر آموزش

 0درصد  -قيمت کل سيستم

 %5قيمت کل سيستم

 0درصد  -قيمت کل سيستم

 %5قيمت کل سيستم

ردیف
1

2

6

شرح عمليات
مطالعه و بررسی و انتخاب پيمانکار و عقد
قرارداد
بررسی و تعيين مشخصات فنی و
استانداردها

کنترل و تحویل نهایی و نظارت بر راهبری
شبکه

ده) اطالع رسانی ،نظرخواهی و برگزاری مسابقه از طریق پيام کوتاه :
ردیف
1

شرح عمليات

ارسال پيام و تجزیه و تحليل آماری

تعرفه جهت ارائه خدمات برون سازمانی

ارائه خدمات به شهرداری ،مناطق و سازمانهای

بر اساس بند .0ماده  4اساسنامه

وابسته

 .5درصد  -قيمت کل هزینه پيام

 %.8قيمت کل هزینه پيام

یازده) برگزاری دوره های آموزشی:
ردیف

شرح عمليات

1

مدیریت و نظارت بر دوره های آموزشی تخصصی

تعرفه جهت ارائه خدمات برون سازمانی

ارائه خدمات به شهرداری ،مناطق و سازمانهای

بر اساس بند .0ماده  4اساسنامه

وابسته

 .5درصد  -قيمت کل هزینه دوره

 %.8قيمت کل هزینه دوره

دوازده )خدمات مهندس سيستم اطالعات مکانی:
ردیف

نوع خدمات

واحد

تعرفه جهت ارائه خدمات برون سازمانی بر
اساس بند  .0ماده  4اساسنامه

ارائه خدمات به
شهرداری ،مناطق و
سازمانهای وابسته

1

عکس ماهواره ای ژئورفرانس  Geoeyeسال  00بندر بوشهر.

کيلومتر مربع

088،888

588،888

2

عکس ماهواره ای ژئورفرانس پليادس سال  1.بندر بوشهر

کيلومتر مربع

088،888

588،888

3

تصاویر  ultracamرنگی ژئورفرنس سال ..00

شيت

.،888،888

588،888

4

تصاویر  ultracamرنگی ژئورفرنس سال ..01

شيت

.،288،888

588،888

5

یک شيت نقشه رقومی 588/.

پالت A0

088،888

.58،888

نوع خدمات

ردیف

واحد

تعرفه جهت ارائه خدمات برون سازمانی بر
اساس بند  .0ماده  4اساسنامه

ارائه خدمات به
شهرداری ،مناطق و
سازمانهای وابسته

6

نقشه DEM

فایل

.8،888،888

28،888،888

7

نقشه DSM2

فایل

28،888،888

.8،888،888

ایستگاه

788،888

588،888

9

یک شيت نقشه رقومی در مقياس  588/.در فرمت SHP

فایل

.،888،888

588،888

10

یک شيت نقشه رقومی در مقياس  588/.در فرمت DWG

فایل

2،888،888

.،888،888

11

یک شيت الیه اصلی بر اساس بلوك گردشی

فایل

588،888

..8،888

12

پالت نقشه در اندازه  A3رنگی مقياس آزاد

شيت نقشه

.58،888

258،888

13

پالت نقشه در اندازه - A3تک رنگ مشکی مقياس آزاد

شيت نقشه

.58،888

288،888

14

پالت نقشه در اندازه  -A4رنگی مقياس آزاد

شيت نقشه

78،888

57،888

15

پالت نقشه در اندازه -A4تک رنگ مشکی مقياس آزاد

شيت نقشه

588،888

.58،888

16

عکسهای هوایی به ازای هر عکس بصورت پالت در اندازهA0

شيت نقشه

.،888،888

008،888

8

) Bench Mark ( x , y , z

 -.نقشه ماهواره ای شهر بوشهر یک فریم  ...کيلومتر مربعی می باشد

تعرفه ی درآمدی خدمات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني بوشهر سال 7931

.

درآمد ناشی از کارشناسی علت یابی حریق منازل مسکونی در سطح شهر

.........

./288/888

2

درآمد ناشی از کارشناسی علت یابی حریق ادارات نهادها سازمان های

.........

7/088/888

رديف

شرح

واحد

مبلغ مصوب31

دولتی و غيردولتی موسسات بانکها ارگان های نظامی ,غيره
.

4

درآمد ناشی از کارشناسی علت یابی حریق منازل مسکونی در خارج از

تا مسافت  08کيلومتر

2/588/888

محدوده شهر

بيش از  08کيلومتر

4/888/888

درآمد ناشی از کارشناسی علت یابی حریق ادارات نهادها سازمان های

تا مسافت  08کيلومتر

7/788/888

دولتی و غيردولتی موسسات بانکها ارگان های نظامی و سایرخارج از
5

محدوده شهر

بيش از  08کيلومتر

حق بازدید و کارشناسی از کپسول های آتش نشانی موارد ایمنی و

هربارتا  588متر مربع هرمتر

پيشگيری از حریق منازل مسکونی و ادارات نهادها سازمان های دولتی
وموسسات بانکها ارگان های نظامی و انتظامی و  ....در سطح شهر طبق

1/188/888
مسکونی ./588
دولتی./888

هربارتا 588مترمربع خارج شهر هر متر

جدول و خارج از محدوده شهری

مسکونی2/888
دولتی4/888

از 588تا  .888متر مربع داخل شهرهرمتر

مسکونی./888
دولتی2/888

از  588تا  .888متر مربع خارج شهر هرمتر

مسکونی./588
دولتی./888

بيش از هزارمتر داخل شهرهرمتر

مسکونی088
دولتی./088

بيش از هزارمتر خارج شهرهرمتر

مسکونی./888
دولتی 2/888

0

کارشناسی ساختمان برای اخذ پایانکار منازل مسکونی

7

کارشناسی ساختمان برای اخذ پایانکار ساختمان های تجاری

0

تا  2طبقه

408/888

تا 4طبقه

088/888

بيش از 4طبقه

005/888

دهنه تجاری تا  58متر هر بار

575/888

دهنه بيش از  58متر هر بار

1

کارشناسی ساختمان برای اخذ پایانکار ساختمان ادارات نهادها سازمان

برای بار اول تا  488متر

5/888/888

های دولتی و موسسات بانکها ارگان های نظامی و سایر

برای دفعات بعدتا  488متر

2/588/888

برای بار اول بيش از  488متر

7/588/888

برای دفعات بعد بيش از 488متر

./758/888

کارشناسی سراختمان هرای مسرکونی کره از قبرل احرداث شرده و در سرال

تا  2طبقه

330/888

جاری برای اخذ پاینکار اقدام می نمایند.

تا 4طبقه

440/888

بيش از 4طبقه

558/888

رديف

شرح

واحد

.8

کارشناسی ساختمان های تجاری که از قبل احداث

دهنه تجاری تا  58متر ساليانه

شده و در سال جاری برای شناسنامه ساختمان اقدام
می نمایند

دهنه بيش از  58متر تا  .88متر ساليانه
دهنه بيش از  .88متر ساليانه

..

کارشناسی ساختمان ادارات نهادها سازمان های

هربارتا .88متر مربع

دولتی و موسسات بانک ها ارگان های نظامی و...
قبال احداث شده و در سال جاری برای اخذ پایانکار

هرباربيش از  .88متر مربع ساليانه

ساختمان اقدام مينمایند
.2

بيمه حق آتش سوزی و حوادث

.........

..

درآمد ناشی از کارشناسی پارکينگ های عمومی

پارکينگ های سطحی هر متر مربع

جهت حفاظت و ایمنی (به غيرازمسکونی)
پارکينگ های زیرزمينی هر متر
.4

حق بازدید و کارشناسی ایمنی جایگاههای سوخت

هر چهار ماه

اعم از مواد نفتی و گازی هر چهار ماه
.5

.0

مبلغ مصوب31

0.8/888
./.88/888
./458/888
0/258/888
7/088/888

.8/888
../888
..8/888

حفاظت و تامين خدمات ایمنی با یک دستگاه

حقيقی تا .ساعت

7.8/888

خودرو آتش نشانی و تجهيزات و دو پرسنل آتش

مازاد بر .ساعت

405/888

نشانی در کليه مراکز یا محل های مورد در خواست

حقوقی تا .ساعت

./808/888

حقوقی و حقيقی هر ساعت

مازاد بر .ساعت

1.8/888

تست سيستم اطفاء حریق تر و خشک با لوله سياه یا

ساختمان تا پنج طبقه

./088/888

گالوانيزه برای ساختمان مسکونی

ساختمان شش طبقه و باالتر

./188/888

تست سيستم اطفاء حریق تر و خشک برای

ساختمان تا هزار متر مربع

4/4.8/888
2/2.5/888
.7

ساختمانهای تجاری ،
ادارات نهادها  ،سازمان های دولتی و بانک ها و

4/.28/888
ساختمان بيش از هزار متر مربع

ارگان های نظامی و انتظامی و سایر
.0

0/048/888
../588/888
5/758/888

در آمد ناشی از آموزش کوتاه مدت آتش نشانی و

تا پنج نفر با گواهی

./2.8/888

اطفاء حریق وشناخت وسایل و تجهيزات مربوط به

مازاد برپنج نفر

008/888

پرسنل اداره جات و نهاد های دولتی و صنف ها
(مدارس یکباردرسال)

تاپنج نفر بدون گواهی مازاد برپنج نفر

725/888
088/888

رديف

91

شرح

واحد

مبلغ مصوب31

در آمد ناشي از آموزش بلند مدت آتش نشاناني و

هر نفر بدون گواهي نامه

2/000/000

امداد و نجات و شناخت وسايل و تجهیزات

هر نفر با گواهي

انجام آزمون عملي وتئوری وصدور گواهینامه

هر نفر

3/000/000
20

مهارت

حضوری 9/000/000
غیرحضوری9/200/000

بیش از  00متر

9/440/000

كارشناسي مكان های فرهنگي ،ورزشي و آموزشي

تا زير  900متر

000/000

به تقاضای شهروندان

بیش از  900متر

9/000/000

22

كارشناسي حريق خودرو به تقاضای شهروند

.........

010/000

23

كارشناسي علت يابي حريق موتور سیكلت به

.........

230/000

29

تقاضای شهروند
24

كارشناسي حريق كارخانه جات و صنايع

20

كارشناسي علت يابي حريق شناور

20

كارشناسي علت يابي حريق صنوف

25

تائید ايمني صنوف

باالی  9000متر

4/400/000

كمتر از  9000متر

4/000/000

قايق

000/000

لنج تا تناژ 900تن

9/520/000

لنج تناژ باالی  900تن

2/400/000

تا  00متر

9/000/000

بیش از  00متر

2/000/000
2/000/000

شهرداری موظف است از كلیه افرادی كه مبادرت به احداث بنا بدون اخذ پروانه نموده و پس از طرح در كمیسیون ماده  900نسبت به پرداخت جريمه و اخذ پروانه اقدام مي نمايد ,
سهم بهای خدمات آتش نشاني را اخذ و به حساب سازمان مذكور واريز نمايد .

عوارض و بهاء خدمات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني بوشهر سال 7931
رديف

شرح

واحد

مبلغ مصوب31

.

عوارض ایمنی ساالنه اماکن مسکونی

.........

.04/888

2

عوارض ایمنی ساالنه اماکن تجاری

.........

218/888

.

عوارض ایمنی ساالنه ادارات نهادها سازمان های دولتی و

.........

0/888/888

موسسات بانک ها ارگان های نظامی و انتظامی و سایر
4

عوارض صدور پروانه کليه ساختمان های مسکونی

مترمربع

22/888

5

عوارض صدور پروانه کليه ساختمان های تجاری

مترمربع

01/788

0

عروارض صرردور پروانره سرراختمان ادارات نهادهرا سررازمان

مترمربع

..2/588

های دولتری و موسسرات بانرک هرا ارگران هرای نظرامی و
انتظامی و سایر (آموزش و پرورش ( مدارس)و فرهنگری و
مذهبی متثنی می باشد)
7

عوارض ایمنی مکان های فرهنگی ورزشی واقع در منرازل

مترمربع

.0/888

مسکونی
0

عوارش ایمنی نيم طبقه تجاری

مترمربع

..2/888

1

عوارض ایمنی مکان های ورزشی ساليانه

زیر  288متر مربع

720/888

باالی  288متر مریع

./.../888

.8

عوارض صدور پروانه نيم طبقه تجاری ادارات نهادها

مترمربع

.58/888

سازمان های دولتی و نيمه دولتی موسسات مالی و بانک
ها ارگان های نظامی و انتظامی تعاونی مسکن ها ،هتل ها
و تاالهای پذیرایی و سایر
..

عوارض تغير نقشه مسکونی به تجاری

متر مربع

1./088

.2

عوارض صدور پروانه تجاری ادارات نهادها سرازمان هرای

متر مربع

248/888

دولتی ونيمه دولتی موسسات مالی و بانک ها ارگران هرای
نظرامی و انتظرامی تعراونی مسرکن هرا ،هترل هرا و تاالهرای
پذیرایی و سایر کاربری ها( آموزشی(مدارس) فرهنگری و
مذهبی %58ردیف  .2منظور گردد)

