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 پیشگفتار :

تشکیل شوراها به منظور حاکمیت قانون و واگذاری امور جامعه به افراد، در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران با 

ی مؤثر در اجرای اصول قانون اساسی و ایجاد بستری مناسب در حاکمیت ملی برداشته شد.تشکیل شوراها و به مگا

در  شانخود واگذاری امور جامعه به افراد برای تعیین سرنوشت و دنبال آن سیاست عمومی دولت مبنی بر عدم تمرکز

محلی( از جمله مواردی به شمار می آیند که و منطقه  ،تمامی زمینه ها و ضرورت رفع نیازها در سطوح مختلف )ملی

 موضوع خودکفایی و تأمین نیازمندیهای جوامع روستایی و شهری را شکل می دهند. 

ت محلی کشور یریسال از ظهور خود اگر چه نقطه عطفی در مد 18ی است که در مدت ینهاد نوپا ر،شورای شه

دا کند. یگاه اعالی خود دست پیمحسوب می شود ولی با بی اقبالی دولتمردان در دولتهای مختلف نتوانست به جا

ه یاسی به حاشیقه های سیگری و اعمال سلیاسیژه در شهرهای بزرگ و کالنشهرها همواره با اتهام سیشوراهای شهر به و

انجام  .تی در کشور باشدیریالت مدین تشکیترین نهاد مردمی می تواند قوین در حالی است که ایرانده شده اند ا

وظایف توسط شهرداریها با توجه به توزیع منابع به صورت محدود و نیازهای جامعه بصورت نامحدود و اهتمام دولت 

 ی و اتخاذ تدابیری جهت وصول درآمدها را می طلبد.مبنی بر خودکفایی شهرداریها، ضرورت تأمین منابع درآمد

شهرداریها برای مدیریت شهری و وظایفی که قانونگذار جهت انجام خدمت رسانی و توسعه وگسترش امورشهرسازی 

های عمومی دولت نمی باشند و درآمدهای خود را از محل آمدبه آنها محول شده، خودکفا بوده ومورد چتر حمایتی در

و بهای خدمات مصوب و قانونی از مردم و دستگاههای دولتی وصول و جهت انجام امور محوله قانونی اخذ عوارض 

خود هزینه می نمایند. بی شک وصول به موقع درآمدهای قانونی شهرداری، امکان خدمات رسانی به شهروندان را 

منابع درآمدی  مالی شهرداریها، پایداری بیشتر و مطلوبتر فراهم می نماید. اما نکته حائز اهمیت در بحث تامین منابع

ای توسعه پایدار شهری است، بطوری که این درآمدها باید عالوه بر داشتن قابلیت اتکاء و استمرار پذیری، تهدیدی بر

 نیز نباشد.

می شود  ولـوص و بهای خدمات وارضـکل عـش بهاست تا منابع درآمدی شهرداری را که  شده این کتاب کوشیدهدر

 احتیاجاتدرآمدی خود به امید روزی که شهرداری بتواند از طریق منابع  گردد.روشن  نحوه محاسبات معرفی و

به شهرداریها  قانونی ری را برآورده سازد. نیازهای مشترک افراد نیز از طریق پرداخت عوارضهش نامحدود جامعه

    ا برای آنها فراهم آورد. بعنوان یک سازمان محلی و خودکفا، امکان ارائه خدمت به مردم ر
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 : تاريخچه شهرداري

تنظیف تشکیل  ق (به منظور انجام و اداره امور شهری دایره احتسابیه با دوشعبه احتساب و)ه . اواخر قرن سوم  در

سال شد. بلد به معنای شهر و بلدیه نام قدیم شهرداری است . تاسیس بلدیه در ایران بیش از یک قرن قدمت دارد. در 

 در زمینه های بهداشت شهری، شمسی با پیروزی نهضت مشروطه ، به دلیل مشکالت متعددی که در امور شهرها1285

آب رسانی و ... وجود داشت ، نمایندگان مجلس اول درصدد تدوین قانونی برای امور شهرها برآمدند ، که این عمل 

شمسی انجامید . این قانون  1286خرداد ماه سال 19در تاریخ به تدوین اولین قانون شهرداریها با عنوان قانون بلدیه 

رفع نیازهای  ماده به تصویب نمایندگان مجلس رسید. هدف از تاسیس بلدیه در این قانون تامین منافع شهرها و 108در 

 . شهرنشینان اعالم شد

ان بود که با تشکیالت هـ.ش تأسیس شد، شهرداری تهر 1286نخستین شهرداریی که براساس قانون بلدیه مصوب 

ت جدید آغاز به کار گذاری شد و با تشکیال( تقریباً بالفاصله پس از تصویب قانون پایه1286جدید در همان سال )

شهرداری ایران تأسیس شد. اما سازمان  16، یعنی آغاز سلطنت پهلوی اول، مجموعاً 1304کرد. پس از آن تا سال 

ربیع  20تشکیل حکومت مشروطه )دوران قاجار( با تصویب قانون بلدیه مصوبشهرداری با مفهوم امروزی از زمان 

ماده تنظیم و تصویب  108فصل و  5به عرصه وجود نهاد. این قانون در  شمسی پا 1286قمری مصادف با  1325 الثانی

زایش اعتبارات و هـ . ش قانون دیگری با ضوابط جدید و متناسب با اف 1309با نسخ قانون مذکور در سال . شده بود 

      1312سال  در امکانات مالی شهرداری ها تصویب و وزارت کشور، سرپرستی ادارات بلدیه را بر عهده گرفت. و

)هـ . ش( وزارت کشور برای اینکه اصالحات شهری به خوبی انجام شود و کلیه امور فنی و شهرسازی شهرها زیرنظر 

گیرد با تقدیم الیحه ای به مجلس شورای ملی موجبات تشکیل اداره کل فنی مهندسین مجرب و با برنامه صحیح انجام 

هـ . ش اداره مزبور به اداره کل امور شهرداریها تبدیل گردید. سپس بر  1320در وزارتخانه فراهم نمود و بعد از سال 

تحوالتی در وضع شهرها )هـ . ش( با اعطای اختیاراتی به انجمن شهر، از نظر سیاسی و اجتماعی  1328اساس قانون 

به دنبال گسترش شهرها و افزایش جمعیت و به تبع آن تنوع نیازها و احتیاجات شهروندان، وظایف و  بوجود آمد.

فعالیت شهرداریها نیز تنوع و گسترش بیشتری یافت، به گونه ای که امروزه از شهرداریها به عنوان بزرگترین و متنوع 

تشکیل گردیده که « داری»و « شهر»می برند. شهرداری از نظر لغوی از دو کلمه ترین سازمان خدماتی شهری نام 

به جایی که دارای شهرداری باشد اطالق می گردید. بنابراین  1362پس از « شهر»به معنی اداره و مدیریت و « داری»

دی گفته می شود که به از نظر لغوی شهرداری را می توان سازمان اداره شهر دانست و در اصطالح، شهرداری به واح

منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات عمومی موردنیاز شهروندان در یک مرکز جمعیتی با خصایص شهری تشکیل 

 می شود.
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)هـ . ش( در تهران تأسیس گردیده و در مجموع تا پیش  1286شایان ذکر است نخستین شهرداری در ایران در سال  

شهرداری در کشور تأسیس گردید که بیشترین تعداد شهرداری، در استانهای  453انقالب اسالمی تعداد  پیروزیاز

شهرداری(  4شهرداری( و کمترین تعداد شهرداری در استان کهکیلویه و بویر احمد ) 46اصفهان و مازندران )هر کدام 

که بیشترین ل هستند.شهرداری در کشور فعا 1271تعداد  1396تا پایان اسفند ماه سال وجود داشت و در حال حاضر 

 شهرداری  6شهرداری و کمترین شهرداری مربوط به استان قم با  106شهرداری در کشور مربوط به استان فارس با 

 می باشد . 

 تاريخچه عوارض و انواع آن : 

شش  سال قبل( موضوع در بند 100)حدود  خورشیدی1286برابر باقمری  1325ربیع الثانی  20در قانون بلدیه مصوب 

فصل اول است که وجوهی که اهل شهر برای مصارف بلدیه می دهند باید به حکم قانون باشد . و در معنی امروزی 

عبارت است از مبلغی که مستند به قوانین جاری، نوع و میزان آن به تصویب مراجع قانونی رسیده باشد و به عوارض 

 صورت آگهی عمومی توسط شهرداری اعالم شود. 

 تقسیم بندی می شوند عوارض ملی ، منطقه ای و ملی به سه دسته کلی به دوگروه عمومی و اختصاصی  بطور عوارض

که با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در حال حاضر عوارض به دو دسته ملی و محلی قابل تقسیم می باشند 

 : که عبارتند از

 عوارض ملی  -الف
به موجب قانون و مصوبات قانونی می بایستی به حساب وزارت کشور  الق می شود کهطعوارض ملی به عوارضی ا

جهت توزیع بین شهرداریها واریز شود و یا از محل عوارض حاصل از تولیدات )اعم از کاال، محصول و یا خدمات( 

داری از تولیدکنندگان توسط شهرداری محل وصول گردد و برابر تعرفه و دستورالعمل نسبت به شهرداری محل، استان

نانچه دستگاه وصول کننده شهرداری محل باشد میزان عوارض چو وزارت کشور تسهیم گردد. که در این نوع عوارض 

می  وصولی بر اساس تعرفه تصویبی و نحوه وصول بر اساس دستورالعمل و آئین نامه های مصوب قانونی صورت 

به حساب وزارت کشور واریز و سپس بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده  38بر اساس ماده گیرد. عوارض ملی 

( کالن شهرها ) شهرهای باالی یک میلیون نفر جمعیت( بر اساس %20بیست درصد )می گردد:  ضوابط زیر توزیع

          شاخص جمعیت .

 ی و جمعیت .( سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگ%60شصت درصد )

(دهیاریها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کارگروه متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی %20بیست درصد )

و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون 
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، وزارت ترک وزرات امور اقتصادی و داراییاجرائی به پیشنهاد مشاقتصادی مجلس شورای اسالمی مطابق آئین نامه 

 . شوددهیاریها هزینه می ط شهرداریها و توزیع و توسنها به تصویب هیات وزیران می رسد، کشور و شورای عالی استا

 : عوارض محلی )شهری( -ب

ض محلی )شهری( عمدتاً به عوارضی گفته می شود که منبع عوارض اعم از کاال یا خدمات در محدوده قانونی راوع

یشه، عوارض بر زمین پیا حوزه شهری )حریم( مستقر و یا موجود باشد نظیر عوارض بر تولیدات، عوارض بر کسب و 

شهر که مراحل قانونی خود را طی نموده  بر اساس تعرفه های مصوب شورای اسالمیهاو ساختمان این نوع عوارض 

باشد توسط شهرداری محل وصول می گردد و هر نوع تغییر در آن نیز می بایست به تصویب شورای اسالمی شهر 

 رسیده باشد. 

 انواع درآمد در شهرداري :

شهرداریها به شش طبقه قانون  29بطور کلی انواع درآمد در شهرداریها به چهار گروه و از نظر طبقه بندی مطابق ماده 

 درآمدی تقسیم می شوند :

 که شهرداری در ازای خدمات ارائه شده و بطور مستقیم از متقاضیان دریافت خدماتبهاء خدمات : مبلغی است  -1

  برابر مجوز قانونی وصول می نماید. ،

 اختصاصی ، عمومی و توام با مالیات (، ناپایدار ، ، پایداری ، مستقیم ،غیر مستقیمعوارض )محلی ، منطقه ای ، مل -2

، سرمایه گذاری بخش خصوصی ، دولتی و مشارکت بخش خصوص گذاری و مشارکت ) اوراق مشارکت سرمایه -3

 و دولتی (

 مدیریت زمین . -4

 نکته :بطور کلی مناسبترین و بهترین درآمد ، درآمدی است که غیرحضوری ، غیر مستقیم ، درصدی و پایدار باشد.

 قانون شهرداريها درآمدها در شش طبقه تقسيم مي شوند : 29بق ماده مطا

 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ) درآمدهای مستمر (. -1

 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی . -2

 بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری . -3

 درآمدهای حاصله از وجوه اموال شهرداری . -4

 یی دولت و سازمانهای دولتی .کمکهای اعطا -5

اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و دارائیهایی که بطور اتفاقی یا به موجب قانون  -6

 به شهرداری تعلق می گیرد . 
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 مستندات وضع عوارض :

طلبد که هر روز میارائه شده توسط شهرداری، این اندیشه را  گوناگون مدی و نیز خدماتآظر به متنوع بودن منابع درن

شهرداری در راستای خدمت به شهروندان پویاتر گردد و خدمات مطلوب تر ارائه نماید عالوه بر آن شهروندان نیز با 

در راستای بایستی همواره  برای توفیق در این امر شهرداریلذا توقعات روزافزون خود طالب خدمات بیشتر می باشند. 

و ارائه خدمات بیشتر جز با شناخت منابع درآمدی  کهتأمین نیازمندی های مردم و ارائه خدمات بهینه حرکت نماید 

در حال حاضر اکثر دستگاهها به نوعی سعی دارند خود را از پرداخت عوارض  کشف منابع جدید مقدورنمی باشد.

 قه نظر در قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی موجودهادم معاف دارند لیکن با شناخت دقیق از منابع مختلف و

قوانین و آیین نامه های موجود کرد که وضع عوارض را در سه دسته مختلف امکان پذیر و قابل دستیابی  می توان

 عبارتند از:

ه تصویب لوایح قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی و انتخاب شهرداران ک 71ماده  16بند  -1

برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی 

 وزارت کشور اعالم می شود بعهده شورای اسالمی شهر گذاشته شده است.

قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی و انتخاب شهرداران که وضع عوارض متناسب با  77ماده  -2

 تولیدات و درآمدهای اهالی را بعهده شورای اسالمی شهر و بخش قرارداده است. 

صویب نرخ خدمات قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی و انتخاب شهرداران که ت 71ماده  26بند  -3

عهده ه رعایت آئین نامه مالی و معامالت شهرداری ها ببا ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن 

 شورای اسالمی شهر گذاشته شده است. 

قانون تشکیالت، وظایف  77آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی موضوع ماده  -4

 ات شوراهای اسالمی و انتخاب شهرداران مصوبه هیأت وزیران. و انتخاب

قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت وضع عوارضات محلی جدید که تکلیف آنها در قانون  50تبصره یک ماده  -5

 مشخص نشده باشد . 
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 قانون شهرداريها : 100و  77كمیسیون ماده 

نهای و وظایفی که قانونگذار به عهده شهرداری قرار داده است ،کمیسیو بطور کلی در شهرداریها بنا به ضرورت تکلیفی

در خصوص اختالف  77، از جمله کمیسیونهای مطرح در شهرداریها کمیسیون ماده مختلفی در نظرگرفته شده است

ن موجود بر سر عوارض و بهای خدمات بین مودی )مودی می تواند حقیقی و یا حقوقی باشد( و شهرداری و همچنی

در خصوص تخلفات ساختمانی می باشد . هردو کمیسیون از سه عضو اصلی اعم از نماینده وزارت  100کمیسیون ماده 

کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای شورای اسالمی شهر به 

قانون شهرداریها قطعی است ولی  77سیون ماده عنوان نماینده انجمن شهر تشکیل و به رسمیت می رسد. آرای کمی

وحدت رویه شماره  قانون شهرداریها قابل اعتراض می باشد. الزم به ذکر است که با توجه به رای 100کمیسیون ماده 

قانون شهرداری توسط  77هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده  699

وجود دارد  77امکان اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده  هـ/5361شمارهبه در مراجع دادگستری سازمانهای دولتی 

محاسبات عوارضی مورد بررسی قرار می گیرد و باتوجه به نوع اعتراض پرونده های درخواستی  77. در کمیسیون ماده 

، شهرداریها می توانند  77یون ماده، نسبت به بررسی آنها اتخاذ تصمیم می گردد. در صورت صدور رای قطعی کمیس

پس از سیر مراحل اداری و تشریفات ابالغیه ، نسبت به اجرای آرای خود از طریق دفتر اجرای احکام مستقر در ادارات 

کل ثبت اسناد و امالک هر شهر نسبت به وصول دیون خود اقدام نمایند. ولی در خصوص تخلفات ساختمانی با عنایت 

قانون شهرداریها ، پس از صدور رای قطعی و سیر مدت زمان قانونی ، مالکین  100ده گانه ماده به تبصره های یاز

مکلف به پرداخت جریمه خود می باشند . در صورتی استنکاف از پرداخت جریمه و یا اجرای رای قطعی کمیسیون 

شده و نسبت به روند پرونده اتخاذ مجدداً ارجاع  100ماده صد ، بنا به درخواست شهرداری پرونده به کمیسیون ماده 

تصمیم می گردد . دبیرخانه هر دو کمیسیون در شهرداری محل میباشد و بنا به تعریف وظایف تکلیفی موظف به 

 پیگیری پرونده های ارسال شده به دبیرخانه کمیسیون هستند. 

 سهم آموزش و پرورش

عوارض زیربنا و پذیره و تفکیک عرصه و نوسازی ) در زمان صدور پروانه  (%5پنج درصد ) تاسهم آموزش و پرورش 

) عوارض متعلق به سازمانها، سپرده ساختمانی (تعیین و بایستی به حساب اعالم شده آموزش و پرورش واریز گردد.

  ساختمانی و حذف پارکینگ مشمول عوارض فوق نمی شود(

ها مورد نیاز را مطابق قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استان هایی که ساختمان آموزشیدر رابطه با مجتمع

 پیش بینی و تأمین نمایند مشمول پرداخت این عوارض نخواهند بود.
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 عوارض ارزش افزوده ورود امالک به محدوده شهر 

 الف ( اراضي وارد شده به محدوده شهر

از بابت کلیه امالکی که با تقاضای مالک یا با تقاضای شهرداری بنا به مقتضیات هر شهر با طی مراحل قانونی به     

شوند عالوه بر تأمین و واگذاری سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز محدوده شهر وارد می

کل ملک به هنگام  %20تا  قانون تعیین وضعیت امالک و ...ماده واحده  4شوارع و معابر عمومی ، در اجرای تبصره 

 اخذ خدمات از شهرداری، رایگان توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد. 

: مطالبه عوارض )یا سهم( این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت امالک مصوب 1تبصره

 بود.و اصالحات بعدی آن خواهد  29/8/1367سال

: الویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمی از ملک بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملک 2تبصره 

 درصد سهم شهرداری به صورت عوارض دریافت خواهد شد. 20؛ مقدار هم شهرداری کمتر از یک قطعه باشدیعنی س

ای فضای سبز شهرداری می باشد. در صورت حفظ : حفظ باغات و توسعه آن ها در اولویت اول برنامه ه3تبصره

امالک مزروعی و باغ از سوی مالک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی ازخریدار مبنی برحفظ کاربری قبل 

از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهی معامله، عوارض فوق از طرف شهرداری مطالبه نخواهد شد و در 

صورت درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیک ، احداث ساختمان و ... حقوق مراجعات بعدی و در 

 .شهرداری وصول خواهد شد
 

 ب( عوارض امالک داراي ساختمان وارد شده به محدوده يا حريم شهر

شهر واقع و اعیانی غیرمجاز احداث و بعداً وارد محدوده شهر شوند، بعد از از محدوده یا حریم خارج  ملکیچنانچه 

های خارج از حریم قانون شهرداری )اعیانی 99کمیسیون مقرر در ماده  از سویآن رسیدگی به تخلفات ساختمانی 

اخل حریم شهر( و در صورت ابقاء و یا بالمانع شناخته شدن های خارج از محدوده و د)اعیانی 100شهر( یا ماده 

کل عرصه ملک به  %20 تااعیانی آن، از بابت مزایای ) ارزش افزوده ( ورود امالک دارای اعیانی به محدوده شهر، 

 هنگام اخذ خدمات از شهرداری رایگان توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد.

قانون تعیین وضعیت امالک ... به شهرداری سهمی از ملک بوده و در  4ماده طبق تبصره  الویت واگذاری مطالبات این

درصد سهم شهرداری به شرح  10صورت عدم امکان واگذاری ملک )یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد( 

 زیر دریافت خواهد شد. 
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 هاي الف و ب اين ماده (نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ورود امالک به محدوده شهر) بند

: مطابق قیمت کارشناس رسمی با تعیین شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین به قیمت 1تبصره

کارشناس رسمی ، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیأت سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط 

 معترض ارجاع خواهد شد.
 

 باشد. ها، عالوه بر جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض مربوطه مین ماده در مورد ساختمان: اخذ عوارض ای2تبصره 

ه های روستاهای وارده به محدوده شهر عوارض این ردیف تعلق نمی گیرد. ضمناً بعد از ورود ب: به ساختمان3تبصره 

 زمان مراجعه عمل خواهد شد. محدوده شهر هرگونه اقدام عمرانی اعم از تفکیک و احداث و... مطابق ضوابط 

 

 عوارض حق الثبت 

حق  %8از بابت ثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی معادل  1362قانون بودجه سال  90در اجرای بند ج تبصره 

شود که بایستی بعد از اعالم شهرداری به اداره ثبت اسناد و با ابالغ آن سازمان به دفاتر اسناد رسمی، ثبت تعیین می

 توسط آن دفاتر به حساب شهرداری واریز شود.
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 شود.در اين تعرفه كلمات وعبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار برده مي

 کاربری -1

باشد که شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می 10/3/1369گانه قید شده در مصوبه  بیست  هایمنظور از کاربری

 گردد.قسمتی از مصوبه ذیال درج می

کمیترافن ،اطاحاا۰۹/۰۳/۱۳۸۹صووایتسه وورامای اخاداپیاواا۱۰/۳/۱۳۸۹اتیییخادی  یا ن معمییعاو شووسازووی ع شووای عالی  

صالحیتاااانراآنسیای ازا ااتعییناواشساعااهیعاکییباعامفیهیماواتحقیقیت اتدقیق،اتعیییف ز انسیی اقا یاد دهاواپسا  ا  مایدابای

اهیاوهیعاجیمعاشووساهی،اشووساهیعاجدید،اشووسا ماباطراتصوواینانمادا   امتناپیازوواابا عاآ یه اوا زووتفیدهادیاکهیراطاح

معیوناو یااوادبیااا26/۰۳/۱۳۸۹مای اا۱7۹7/۳۱۰/۳۰۰شاد.ا)بخشنیمراشمییهااااهیعاآمیدهازی عام کنامسااوا...ا یزیلام اااطاح

ا(.شای عالی  اشسازی عاوامعمییعا یا ن

 : تعاريف كاربري هاي شهري1جدول شماره 

 تعريف نوع كاربري رديف

 شود. به اراضي اختصاص يافته جهت سکونت اطالق مي مسکوني ۱

 آموزش تحقيقات و فناوری 2

به اراضي که جهت فعاليت های آموزش عالي و تکميلي و پژوهشي بعد از دوره 

تحصيالت رسمي و عمومي ) تحصيالت متوسطه ( اختصاص داده مي شود گفته 

 مي شود.

 آموزشي ۳
به اراضي اختصاص يافته برای فعاليت های آموزش رسمي و عمومي تحت 

 خانه های آموزش و پرورش وکار و امور اجتماعي گفته مي شود.مديريت وزارت 

 اداری و انتظامي ۴

به اراضي اختصاص يافته جهت استقرار وزارت خانه ها، موسسات دولتي،  

شرکتهای دولتي و موسسات و نهادهای عمومي غير دولتي و نيروهای انتظامي و 

 بسيج گفته مي شود.

۵ 
خدماتي) انتفاعي و -تجاری

 انتفاعي ( غير

به اراضي اختصاص يافته برای انواع فعاليت های بازرگاني و خدمات انتفاعي و 

 غير انتفاعي گفته مي شود.

http://www.shahrsazionline.com/1041/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/1041/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/2478/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/2478/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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 ورزشي ۶
به اراضي اختصاص يافته جهت انجام ورزش های مختلف از سطوح حرفه ای تا 

 مبتدی گفته مي شود

 درماني ۷
و سالمت انسان و دام و به اراضي اختصاص يافته به خدمات پزشکي،  درماني 

 مددکاری های اجتماعي گفته مي شود.

 به اراضي اختصاص يافته به فعاليتهای فرهنگي گفته مي شود. هنری -فرهنگي ۸

 پارک و فضای سبز 9
 و احداث شهرداری به اراضي اختصاص يافته جهت پارک ) بوستان( که توسط

 مي شود. ي گيرد گفتهم قرار عموم استفاده مورد

 مذهبي ۱۰
به اراضي اختصاص يافته جهت انجام فرايض و مراسم مذهبي و ديني و بقاع 

 متبرکه گفته مي شود.

 تجهيزات شهری ۱۱
به اراضي اختصاص يافته جهت رفع نيازهای عمومي شهروندان که عمدتاً در 

 .شود مي گفته است شهرداری رضايت

 تاسيسات شهری ۱2
شهر و  بهداشت يا و شهر که جهت امور مربوط به تاسيسات زيربناييبه اراضي 

 بد گفته مي شود.اختصاص مي يا شهروندان

 حمل و نقل و انبارداری ۱۳
به اراضي اختصاص يافته جهت شبکه معابر و ساختمانهايي که برای انجام 

 سفرهای شهری، برون شهری و شهروندان اختصاص مي يابد گفته مي شود.

 به اراضي اختصاص يافته به نيروهای مسلح گفته مي شود. نظامي ۱۴

 اراضي اختصاص يافته به باغات و زمين های کشاورزی گفته مي شود..به  باغات و کشاورزی ۱۵

 به اراضي اختصاص يافته به مکانهای تاريخي گفته مي شود. ميراث تاريخي ۱۶

 طبيعي ۱۷
به سطوح اختصاص يافته به جنگلهای طبيعي و دست کاشت و امثالهم گفته مي 

 شود.

 حريم ۱۸
خاص حفاظت و منظور مي شود گفته مي به اراضي که حسب قانون جهت اهداف 

 شود.

http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/91/%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/327/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C/
http://www.shahrsazionline.com/95/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/95/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/
http://www.shahrsazionline.com/95/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/
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 به اراضي اختصاص يافته جهت اقامت و سياحت گفته مي شود. تفريحي و توريستي ۱9

 صنعتي 2۰

به اراضي اختصاص يافته جهت استقرار صنايع مشمول گروه الف موضوع مصوبه 

هيات وزيران و اصالحات بعدی آن  2۶/۱2/۸۸مورخ  ۱۸۵9۱-ت/۶۴۶۷۷شماره 

 گفته مي شود.

درآمدهای عمل محاسبه  مالکوزارت کشور تدوین گریده است ولیکن تبصره: جدول فوق الذکر براساس دستور العمل 

 بوشهر می باشد. مصوبه طرح تفصیلی شهر مرتبط در این تعرفه،

 ( 14/10/1384در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها )مصوب  -2

جیمعاواتیاتسیراطاحام کایادیاالبییتا زوواا  احداکی بدعاماجاداشووسااواتازووعراآت ادیادویهاطاحااشووسامحدودهاا-ا۱میدها

ا. الجا ءامیبیشدال ماطاحاهیدعاشسااکراضا بطاوامقای تاشسازی عادیاآن

زعرامعیبااواتأمیناااا زی یتا یابنیی ادیااااااخدمیتااشساد ییسیالالوهاباا جا عاطاحسیعالما ن ا  اجمهرا حد ثاواتا شساعاواتأ

ها انرازوویختمیناواتأزووی وویتاوازووییاا قد میتاماباعابراتازووعراوااااچییچاباوظییفاقینان اخاداکنتالاوانظییتاباا حد ث

 .شساای انیزابرالسدهاد یندالما نادیاد خلامحدوده

یتاواکنتالاشووساد یعادیاآنانظیاحایماشووساالبییتا زوواا  اق وومت ا  ا ی ضوو ابالفصوولاپیا مانامحدودهاشووسااکراا-ا2میدها

ا.ماباعاتسیو اننمییداضاویتاد یداوا  اما اتق یمیتاکشایعاشسازتیناوابخش

شساهیابیایلییاا و ایااحفظااااااا زعراما ونا زنابا عاتا ض اال ماوامنی شیوی ع،ابیغیتاواجنگهسی،ااااابرامنظایاحفظا ی  ض اک  ی 

شسااتنسیادیاچییچاباضا بطاوامقای تامصاباطاحسیعااااااد خلاحایماها انرا زتفیدهابا عا حد ثازیختمیناواتأزی یتادیااااا

ا.خا هداباداجیمعاواهیدعا مکینپ یا

حایماشساامسی اشنیختراشدهااااانظییتاباا حد ثاها انرازیختمیناواتأزی یتاکرابراماجناطاحسیاواضا بطامصابادیاد خلاااااا

صنعت ا)کرادیاهااحیلاااا شساکسیعا زتثنیعا شساد ییسیام تثن ااااا  امحدودهاقینان ااواحفیظاا  احایمابرا  شساهیاواقینانا واحایما

شساد یعااا شند(ابرالسدها زی اغیاامسی ادیا یناحایماتخهفامح اباوابیامتخهفیناااااااامیبی زیخااوا شد،اها انرا طبقااماباعامیبی

ا.مقای تایفتییاخا هداشد

هیدعایوزتیاد ی عامحدودهاواحایمام تقه ابادهاواااشاندامطیبقاطاحایوزتیهیی اکرادیاحایماشساهیاو قعام ااا–ا۱تبصاهااا۳میدها

 شساد یعاشساامسیویاحقادخی اادیازیخااوازی ا مایایوزتیای اند ید.
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 تعرفه عوارض:  -3

بیاا۱2/4/۱۳46شووساد یعاهیا)مصوواباانیمرامی  اآیینا۳۰منظایاتعافرالا یض،ابسیعاخدمیتاوزووییاادیآمدهیعاماضووادامیدهاا

ابیشد. صالحیتابعدع(ام 

 عاخا هداباداکرادیاآناکهیرا نا دالا یضاوابسیءاخدمیتاواهااشوووساد یعاد ی عاتعافرا-هیانیمرامی  اشوووساد یعآیینا۳۰میدها

جاواهاانادالا یضاییاشادادیازییاادیآمدهیی اکرابراوزیهراشساد یعاوامؤز یتاتیبعراواو ب ترابراآناوصالاواییاتحصیلام ااااااااا

 یادادیتعافرام کایا ادداییاهااتغییاعاکرادیاناداوامیز نانا اآنسیاصووایتام بسیاخدمیتاجدیدعاکراوضووعاواتصوواینام 

اشاد.منعکسام 

و  یتاکشووایابا عاطا اتنظیماتعافراوادیجاتغییا تابعدعاواهمینیناچگانگ اوضووعاواتشووخیواواوصووالا نا دالا یضاوااا

املاجیمعاتسیراوابا عای هنمیی ابراشساد ییسیا بالغاخا هداکاد.دیآمدهیادزتای  ع

ا

 درآمد:  -4

ابیشد.بیا صالحیتابعدع(ام ا۱2/4/۱۳46آیینانیمرامی  اشساد یعاهیا)مصاباا2۹منظایادیآمدهیعاقیداشدهادیامیدها

 :شاددیآمداشساد ییسیابراششاطبقرابراشاحا یااتق یمام ا-ا2۹میدها

 (درآمدهای مستمر)دیآمدهیعانیش ا  الا یضالمام اا-۱

 . ختصیص دیآمدهیعانیش ا  الا یضاا-2 

 .بسیءاخدمیتاوادیآمدهیعامؤز یتا نتفیل اشساد یعا-۳

 .دیآمدهیعاحیصهرا  اوجاهاوا ما لاشساد یعا-4 

 .کمکسیعا لطیی ادو ااوازی مینسیعادو ت ا-5

طایا تفیق اییابراماجناقینانابرااینسیعاخصوواصوو اوا ما لاواد ی ییسیی اکرابر لینیتاواکمکسیعا هد ی ا شووخیواوازووی ما-6 

ا. یادم شساد یعاتعهق
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 قانون شوراها:  -5

صاباااااااااااا شساد ی نا)م شایاوا نتخیبا زالم اک شای هیعا  شکیالت،اوظییفاوا نتخیبیتا صالحیتااا۰۱/۳/۱۳75منظایاقینانات بیا 

ابیشد.بعدع(ام 

ا

 قانون تجمیع عوارض:  -6

منظایاقینانا صووالحاما دعا  اقینانابانیمرازوواماتازووعرا قتصوویدع،ا جتمیل اوافاهنگ اجمسایعا زووالم ا یا ناواچگانگ اااا

ا22/۱۰/۱۳۸۰باقا یعاوصالالا یضاوازییااوجاها  اتا یدکنند یناکیال،ا ی یرادهند یناخدمیتاواکیالهیعاو ید ت ا)مصابا

ابیشد.بیا صالحیتابعدع(ام 

ا

  16/4/1353ر وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب در قانون تغیی -7

ا:طاحاجیمعاشسا  ف(ا

ض اواااااا زتفیدها  ا ی  زااکرادیاآنانحاها  شساالبییتا  اطاحابهندمدت ا  هیعام کان ،اابندعاماباعابراحا همنطقراطاحاجیمعا

زی یتاااااصنعت ابی ی ین ،ا د یعاوا شیوی عاواتأ شساع،اخطاعاکه ااااااواتسساک شساعاوانیی مندیسیعالمام ا یز تاوات سیالتا

تسسیز تاوات ووسیالتااهیاوابنیدیاوازووطالاال مابا عا یسیداتأزووی وویتاواافاود یهتامینیل(او نتسیعاخطا)ا یتبیط اوامحلاما کز

براکهیراما یدافاقاوااشوواداواضووا بطاوامقای تاماباعام تعیینالمام ،امنیطقانازووی ع،ابس ووی عاوا و ایتسیعاماباعابراآنسیا

ضا بطاماباعابرا ضاویتااااا ادد.حفظابنیاوانمیهیعاتیییخ اوامنیظااطبیع ،اتسیراواتنظیمام اهمینینا شسااباح نا طاحاجیمعا

 .قیبلاتسدیدانظااخا هداباد

ا:طاحاتفصیه اب(

  ا مینسیعاشساعادیازطالااا زتفیدهاااطاحاتفصیه البییتا  اطاح ا زااباا زیسامعیییهیاواضا بطاکه اطاحاجیمعاشساانحاهاااااا

هاایکا  اآنسیاواوضعادقیقاواتفصیه اشبکرالبایاواماویاوامیز ناواااااماقعیااوام یحاادقیقا مینابا عامحالتامختهفاشسااوا

تازعراواحلامشکالتااو حدهیعاشساعاوا و ایتسیعاماباعابرامنیطقابس ی عاوانازی عاوتا کمازیختمین ادیااتا کماجمعیااو

شساعادیاآناتعییناشساعاواماقعیااکها شرااشاداوام یرالا ملامختهفا زیسامد ی اااااانق شخصیتاماباعابرامی کیااباا  هیاوام

ا. اددثبت اتسیراواتنظیمام 
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 77کمیسیون ماده  -8

ابیشد.بیا صالحیتابعدع(ام ا۱۱/۰4/۱۳۳4هیا)مصاباقیناناشساد یعا77منظایاکمی یاناقیداشدهادیامیدها

 

 ( Rضریب فزاینده) -9

لددعاکرامطیبقاجدولاپیازت اتعافرامنیبعادیآمدعابا عاهااقطعراباا زیسا  یبندعا مال البییتا زاا  اتعافرااRامنظایا  

 . مشخواشدهاوادیاضاینامحیزبیت الا یضاییابسیعاخدمیتاضابام ا ادد

 

۱۰- K 

ا ادد.ینراتصاینام ضایب ا زااکراهاازیلابیاپیشنسیداشساد یعاتازطاشای عا زالم اشساابا عاهاایکا  الا یضاجد  

 

 های سطح ناخالص کل بنا، تراکم ساختمان، تراکم خالص مسکونی، واحد )مسکونی،تجاری، صنعتی و...( واژه -11

 عاکرادیا ینادفتاچرا زوووتفیدها ادیدهاواتعیییفااآنسیامنطبقابیامستمعام وووکان ،امستمعا د یع،اپیهات،اپییکینو،اواهااو  ه

اجیمعاییاطاحاتفصیه اواضا بطاشسازی عاخا هداباد.تعیییفاقیداشدهادیاطاحا

 

 100کمیسون ماده  -12

ابیشد.ابیا صالحیتابعدع(ام ا۱۱/4/۱۳۳4هیا)مصاباقیناناشساد یعا۱۰۰منظایاکمی یاناقیداشدهادیامیدها
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 های واحد مسکونی، واحد تجاری، واحد صنعتی، واحد اداری واژه -13

هیئ اکرابا عازکاناا فا داواییاخینا یهیازیختراشدهاواشیملا طیق،اآشپزخینراااااارازیختمینا.او حدام کان :البییتا زاا  اکهیاا۱

اهیعاشخص امندیجادیاقا نینانیزادیاآنسیامسی اخا هداباد.( عافعی یاوازاویساال مابیشد.ا)بدیس ا زاا نسیماپییه

هیابرامنظایا زووتفیدهاقیناناشووساد یعا55میدهاا24هیئ اکرابا بااتبصوواهالیلابندا.او حداتسییع:البییتا زوواا  اکهیرازوویختمین2

صنف اواییاو حدهیعاتیبعاقیناناااااااا صنف اتحااپاششاقینانانظیما شراواتسییتا حد ثا ادیدهاواییادیاآنسیاو حدهیعا ک ناواپی

اتسییتافعی یااد شترابیشند.

هیعاصوونعت اوا د یعابیاسیداکیی یههیئ اکرابرامنظایا زووتفیدهاصوونعت اواییا ی.او حداصوونعت :البییتا زوواا  اکهیرازوویختمینا۳

اما فقاا صا  ا  اما جعالیابطامیننداو  یتاجسید،اصنییعازبکاوازنگیناوامعیدناوافهز تا یسیداشدهابیشند.

هیئ اکرا  اهیعا نقالبا زالم ،ابدیس ا زاازییاازیختمینااااهیعادو ت اوانسید.او حدهیعا د یع:البییتا زاا  اکهیرازیختمیناا4

اشاند.خییجابیشندامشمالاتعایفاو حدا د یعام ا۳،ا2،ا۱شمالابندهیعا

صاه:امؤز یتادو ت اواو ب ترابرادو ااوانسیداااااا صالابی ی ین ا د یهام اااتب زالم اکرابیا  شمالاپاد خاااااهیعا نقالبا  شانداوام

اشاند.می ییتاه تندا  انظااپاد خاالا یضاپ یاه،اتسییعامح ابام 

صدویاپاو نرااااا زبراواوصالالا یضاپ یاها صنعت اوا د یعابرااادزتای  عملا جا ی انحاهامحی زیختمین ،او حدهیعاتسییع،ا هیعا

او  یتاکشای(اا۳۰/۱۱/۱۳6۹مای اا۳/۱/24۱5۰شمییها

 

 نامه ارزش معامالتی ساختمان )برای جرایم کمیسیون ماده صد(آیین -14

ابیشد.هیام قیناناشساد یعامیدهاصدا۱۱نیمراماضاداتبصاهامنظایاآیین

اا
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 معافیتها:

ــده در این موارد معافیت ــتکل معافیت از تعرفههای قید ش ــده در هر   که ها درج گردیده اس فقط برای زمان قید ش

ها وجود دارد که دراین مجموعه قید که قوانین دیگری در خصــوص معافیتباشــد.در صــورتینامه میقانون یا آیین

با نظریه اداره حقوقی و  هاهایی که بعد از انتشــار این تعرفه وضــع و ابالغ گردند، آن معافیت نگردیده و یا معافیت 

 قابل اجرا خواهند بود. و جاری تطبیق با مقررات ساری

 با اصالحات بعدی( 27/12/1396کل کشور )مصوب  1397در قانون بودجه سال  -1 

( قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش کمیته 80( بند )چ( ماده)2در راستای اجرای جزء) -بند ع 6تبصره  -1

سا      سکن  ستی و خیرین م سازمان بهزی سازمان    امداد امام خمینی)ره( و  شش نهادها و  ز برای هرکدام از افراد تحت پو

شعاب          شهرداری و دهیاری و هزینه های ان ساختمانی، عوارض  صدور پروانه  های حمایتی از پرداخت هزینه های 

آب، فاضالب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فقط برای یک بار      

 .معافند

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی  - هبند  9تبصره  -2

از امالک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت مالحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، 

ضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری مو

        صورت  22/12/1351 ( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب5تصویب کمیسیون ماده)

می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال امالک، اخذ گواهی بهره برداری، احداث، 

 .بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشدتخریب و 

 

 (16/01/1396های توسعه کشور )مصوب درقانون احکام دایمی برنامه -2

 هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری توسط دولت ممنوع است –بند ت  22. ماده 1

شی و اداری حوزه  معافیت -1بند ت ردیف  37. ماده 2 ضاهای آموز ساخت و  های علمیه های ف از پرداخت عوارض 

 ساز
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های عوارض ساخت و ساز صرفا برای فضاهای اصلی       تبصره: مساجد از پرداخت هزینه   -1بند ث ردیف  37. ماده 3

 باشند.معاف می

 

 (01/02/1394در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور )مصوب  -3

تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به   ـ شهرداری ها مکلفند حداکثر  59ماده  

 .صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند

شهرداری ها         سط  صدور پروانه تو صدور پروانه یا بعد از  ست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام  درخوا

 .ممنوع است

( عوارض به  صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسالمی  %100درصد )پرداخت صد 

شهر می رسد. در پرداخت عوارض به  صورت نسیه )قسطی و یا یکجا( نیز به میزانی که به تصویب شورای اسالمی          

 .شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می شود

ضوع ماده )       ستگاه های اجرایی مو صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز د ( قانون  5شهرداری ها مکلفند در 

ــای مالک    ــتگاه اجرایی ذی ربط با تقاض ــوری تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دس مدیریت خدمات کش

 .انین و مقررات مربوطه پروانه صادر کنندخصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی طبق قو

 

 (02/10/1391در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران )مصوب  -4

مشموالن این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست مترمربع و بیست مترمربع  -6ماده

تجاری در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه های عوارض صدور پروانه های ساختمانی، عوارض شهرداری 

در احداث مجتمع های مسکونی نیز اعمال و  و نوسازی برای یک بار با معرفی بنیاد معاف می باشند. مفاد این ماده

 .مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود

( هزینه %50تبصره ـ مشموالن این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضالب، برق و گاز و پنجاه درصد )

 .خدمات انشعاب آنها برای یک بار معاف می باشند
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ــالدر قانون برنامه پنج -5 ــوب    س ــالمی ایران )مص ــادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اس ــعه اقتص ــم توس ــش ه ش

16/1/1390) 

 :1بند  36. ماده 1

های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت توسعه گردشگری دارند، ب ـ عوارض حاصل از چشمه

گیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت قرار میهای همان منطقه ها یا دهیاریبا طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری

رسد، با تصویب ریزی و توسعه استان میعوارض که به پیشنهاد شورای اسالمی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامه

 .شودهای گردشگری همان منطقه میریزی شهرستان صرف زیرساختکمیته برنامه

 زمندانتأمین مسکن نیا  -2ردیف چ بند  80. ماده 2

ساز برای هرکدام از افراد ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن2

های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری های حمایتی از پرداخت هزینهپوشش نهادها و سازمانتحت

واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، های انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز برای و هزینه

 .فقط برای یک بار معافند

 . ردیف ج92. ماده 3

ساز برای هرکدام از افراد ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن2

دور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری های صهای حمایتی از پرداخت هزینهپوشش نهادها و سازمانتحت

های انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، و هزینه

 .فقط برای یک بار معافند

 . ردیف الف95. ماده 4

های علمیه رح در قانون اساسی و حوزههای دینی مصها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیتتبصره ـ مساجد، مصلیتبصره: 

های حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضالب و عوارض شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه

 .باشندساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف می
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 15/10/1389قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب  181ماده  -6

ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه ـ به منظور ارتقاء نظام برنامه181ماده

ای و رعایت ای و بخشی ـ منطقهگذاریهای ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقهای و سرمایهفعالیتهای توسعه

ارتقاء توانمندیهای مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرائی عدالت در توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، 

  .رسدبه استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز و کارها و شاخصهای الزم به تصویب هیأت وزیران می

تبصره ـ هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از  

  .بودجه عمومی ساالنه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است

 

 (25/2/1387)مصوب  قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکندر  -7

بافتهای فرسوده شهرها  درآمد و طرحهای تولید مسکن درکلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم -16ماده 

وتراکم ساخت وتقسیط بدون کارمزد باقیمانده  ساخت های عوارضهزینه( %50درصد)مشمول تخفیف حداقل پنجاه

 .باشدمی

اجراء این قانون و سایر  شده از سوی شهرداریها ناشی ازتخفیف اعمال  (%100دولت موظف است معادل صددرصد) 

 .قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید
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 (22/10/1381در قانون تجمیع عوارض )مصوب  -8

 گردد.کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می – 10ماده 

ها مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شــهرداریقوانین و مقررات  -5ماده  3تبصــره 

 گردد.ملغی می

 

 با اصالحات بعدی( 22/10/1381در قانون مالیات بر ارزش افزوده )مصوب  -9

صره   شهرداری  - 50ماده  3تب ها قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به 

 گردد.ها ملغی میدهیاری و

االجراءشدن این قانون، قانون اصالح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی       از تاریخ الزم – 52ماده 

کنندگان کاال،   و فرهنگی جمهوری اســالمی ایران و چگونگی برقراری و وصــول عوارض و ســایر وجوه از تولید   

صوب  دهندگان خدمات و کاالهای ارائه سایر قوانین و مقررات خاص و عام     1381وارداتی م صالحیه بعدی آن و  و ا

مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کاالها و ارائه خدمات لغو گردیده و  

ان کاالها و ارائه دهندگان  برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگ

شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها       خدمات ممنوع می شامل قوانین و مقررات مغایری که  شد. حکم این ماده  با

  .باشدمستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می

  :باشدموارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می 

  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ؛قانون برنامه چهارم توسعه  -1

  و اصالحیه های بعدی آن؛ 1366قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند  -2

  ؛ 7/6/1372قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسالمی ایران مصوب  -3

  ؛ 5/9/1384یران مصوب قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ا -4

  ؛12/4/1373قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب  -5
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( قانون حمل و نقل و عبور کاالهای خارجی از قلمرو جمهوری 12عوارض آزاد راهها ، عوارض موضوع ماده ) -6

  ؛26/12/1374اسالمی ایران مصوب 

  و اصالحات بعدی آن؛ 11/8/1372معادن و اتاق تعاون مصوب قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و  -7

  .28/12/1373( قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 87( و)63مواد) -8

هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کاال  -تبصره 

شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات یافت میکه طبق قوانین و مقررات مربوطه در

  .باشدگردد، از شمول این ماده مستثنی میقانونی لغو نشده دریافت می

گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت 

  .گرددیب هیأت وزیران تعیین میدستگاه اجرائی مربوط و تصو
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 دومبخش 

 عوارض و بهاي خدمات
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  زيربنا )احداث اعیاني( از نوع مسکوني بصورت تک واحديعوارض 

 

 عوارض زیربنا )احداث اعیانی( از نوع مسکونی بصورت تک واحدی نام عوارض: -1

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات   50ماده  1قانون شوراها و تبصره    80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند      مرجع تصويب كننده: 

 بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 رديف بناسطح  Rعوارض  بر اساس 

 R2۰/۰  متر مربع ۶۰تا زير بنای  ۱ 

35/0 R  2 متر مربع ۱۰۰مترمربع تا زير بنای  ۶۰مازاد بر 

7/0 R  ۳ متر مربع ۱۵۰مترمربع تا زير بنای  ۱۰۰مازاد بر 

9/0 R  ۴ متر مربع 2۰۰مترمربع تا زير بنای  ۱۵۰مازاد بر 

2/1 R  ۵ متر مربع ۳۰۰مترمربع تا زير بنای  2۰۰مازاد بر 

2R  ۶ متر مربع ۴۰۰مترمربع تا زير بنای  ۳۰۰مازاد بر 

2/2 R  ۷ متر مربع ۵۰۰مترمربع تا زير بنای  ۴۰۰مازاد بر 

4R  ۸ متر مربع ۶۰۰مترمربع تا زير بنای  ۵۰۰مازاد بر 

5R  9 متر مربع ۸۰۰مترمربع تا زير بنای  ۶۰۰مازاد بر 

5/5 R  ۱۰ متر مربع ۱۰۰۰مترمربع تا زير بنای  ۸۰۰مازاد بر 

1/6 R  ۱۱ متر مربع به باال ۱۰۰۰از زير بنای 
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 R: فزاینده  ضریب (R  عبارت است از) عددی که مطابق جدول پیوستی تعرفه منابع درآمدی برای هر قطعه بر اساس

 گذربندی امالک مشخص شده و در ضریب محاسباتی عوارض یا بهای خدمات ضرب می گردد. 

ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر  : Z  

ــره ) ــطح و یا هر طبقه ، بیش از یک واحد   1تبص ــت که در س ــکونی تک واحدی ، اعیانی اس ( : منظور از واحد مس

سوب نمی گردد و در اینگونه        شود تک واحدی مح ساخته  شود و چنانچه در هر طبقه و یا طبقات دو واحد  احداث ن

 بنا ) احداث اعیانی مسکونی ( از نوع مجتمعهای مسکونی مالک عمل خواهد بود .موارد نحوه محاسبه عوارض زیر 

صره )  سونا ، جکوزی )خارج از اعیانی( با رعایت         2تب ستخر ،  ضیان جهت احداث ا ست متقا صورت درخوا ( : در 

سازی به ازای هر متر مربع       شهر سمتی از اعیانی ب     قابل  R 3ضوابط و مقررات  شد. چنانچه ق صول می با رای این  و

 گیرد.منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمی

( : مساحت پارکینگ و خرپشته شامل محاسبه عوارض نمی گردد. سقف متراژ خرپشته برابر ضوابط طرح          3تبصره ) 

 تفصیلی بوده و بیش از آن در حکم اضافه بنا و عالوه بر جریمه مشمول عوارض نیز خواهد بود.
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اني مجتمع ها و آپارتمانهاي مسکوني عوارض زير بنا )احداث اعیاني( صدور پروانه ساختم  

 صدور پروانه ساختمانی مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونیعوارض زیربنا )احداث اعیانی(  نام عوارض: -2

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات  50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب كننده:

 بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 

اني مجتمع ها و آپارتمانهاي مسکوني اعیاني( صدور پروانه ساختمعوارض زير بنا )احداث   

 رديف سطح بنا عوارض هر متر مربع

۱S  ×۱۰۰ ÷[( تعداد واحد(S÷ ×R(۸2/۰)]  متر مربع  400تا زیر بنای  ۱ 

۱S  ×۱۰۰ ÷[( تعداد واحد(S÷ ×R ]  متر مربع  008مترمربع تا زیر بنای  400مازاد بر  2 

۱S  ×۱۰۰ ÷ [ تعداد واحد((S÷ ×R(۵/۱ )] 
متر مربع  1000مترمربع تا زیر بنای  008مازاد بر   ۳ 

۱S  ×۱۰۰ ÷ [ تعداد واحد((S÷ ×R(۶/۱ )] 
متر مربع  2500مترمربع تا زیر بنای  0010مازاد بر   ۴ 

۱S  ×۱۰۰ ÷ [ تعداد واحد((S÷ ×R(۸/۱) ]  متر مربع 2500بیش از  ۵ 

S مسکونی بعالوه پارکینگ ورمپ و... می شود.: شامل کل متراژزیربنای 

1S.شامل کل زیربنای مسکونی ) تراس، پیش آمدگی، راه پله، زیربنای مسکونی( می شود : 

 

R  : ضریب فزاینده (R  عبارت است از) عددی که مطابق جدول پیوستی تعرفه منابع درآمدی برای هر قطعه بر اساس

 گذربندی امالک مشخص شده و در ضریب محاسباتی عوارض یا بهای خدمات ضرب می گردد. 

ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر  : Z  
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  متراژ كل زير بنا تقسیم بر تعداد واحد ها :میانگین سطح واحد

صره )  شهرداری و یا در هر طبقه       ( : منظور از1تب ست که با اخذ مجوز الزم از  سکونی چند واحدی اعیانی ا واحد م

 بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد.

( : مساحت پارکینگ و خرپشته شامل محاسبه عوارض نمی گردد. سقف متراژ خرپشته برابر ضوابط طرح          2تبصره ) 

 وه بر جریمه مشمول عوارض نیز خواهد بود.تفصیلی بوده و بیش از آن در حکم اضافه بنا و عال

( : در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر ، سونا ، جکوزی )خارج از اعیانی( با رعایت 3تبصره )

قابل وصول می باشد. چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور  R3ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر متر مربع 

 ض زیربنا مورد محاسبه قرار نمی گیرد.استفاده شود در عوار
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 (و ...  عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد )تجاری، اداری، صنعتی نام عوارض: -3

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

صويب كننده:  ستناد بند         مرجع ت شهر به ا سالمی  صره     80ماده  16شورای ا شوراها و تب نون  قا 50ماده  1قانون 

 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 شود.استفاده مي 3-1براي محاسبه عوارض يک مترمربع از يک واحدتجاري، اداري و صنعتي ازجدول 

عوارض پذيره يک متر مربع از يک واحد )تجاري، اداري، صنعتي( 3-1جدول   
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 14 10 1 0 8 9 1 3/2 8 3/2 17 12 زير زمين 1

 20 12 2 16 3 5/12 4/3 9 10 9 29 15 همکف 2

 18 10 1 0 2 11 2/2 8 8 8 24 13 اول 3

 16 8 9/0 0 2 10 2/2 8 7 8 24 10 دوم 4

 14 7 7/0 0 1 9 2/1 8 6 8 24 7 سوم 5

باالچهارم به  6  2/5 24 7 5 7 2/1 5/7 1 0 7/0 6 12 

 10 5 1 0 9/0 4 1 5/3 3 5/3 18 2/5 نيم طبقه 7

 10 5/3 9/0 0 9/0 4 1 5/3 3 5/3 13 2/5 انبار 8

 .شوداستفاده می 3-2برای محاسبه عوارض پذیره یک مترمربع چند واحد تجاری، اداری از جدول  تبصره:

ستورالعمل اجرایی     سمتی از د ساختمانی، واحدهای        )ق صدور پروانه های  صول عوارض پذیره،  سبه و و نحوه محا

 وزارت کشور( 30/11/1369مورخ  24150/ 3/1تجاری، صنعتی و اداری، شماره 
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 عوارض پذیره یک مترمربع از چند واحد تجاری، اداری با ارتفاع و دهنه مجاز نام عوارض: -4

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

صويب كننده:  ستناد بند         مرجع ت شهر به ا سالمی  صره     80ماده  16شورای ا شوراها و تب قانون   50ماده  1قانون 

 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 استفاده مي شود.   3-2چند واحد تجاري، اداري ازجدول شماره  عوارض پذيره يک مترمربع

 با ارتفاع و دهنه مجازو... عوارض پذيره يک مترمربع از چند واحد تجاري، اداري  3-2جدول شماره 
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 5/1 1 3/0 0 3/0 1 3/0 1/1 75/0 1/1 7/1 1/1 زير زمين 1

 2 12 4/0 15 7/0 25/1 7/0 1 1 1 3 6/1 همکف 2

 8/1 1/1 4/0 0 5/0 1/1 7/0 8/0 75/0 8/0 3 3/1 اول 3

 1 دوم 4
3 8/0 6/0 8/0 6/0 1 4/0 0 4/0 1 6/1 

 8/0 سوم 5
3 8/0 5/0 8/0 5/0 8/0 4/0 0 4/0 8/0 4/1 

به باال چهارم 6  5/0 
3 8/0 4/0 8/0 4/0 6/ 4/0 0 4/0 5/0 2/1 

 1 4/0 24/0 0 24/0 4/0 4/0 4/0 3/0 4/0 3 5/0 نيم طبقه 7

 1 4/0 24/0 0 24/0 4/0 4/0 4/0 3/0 4/0 3/1 5/0 انبار 8

 

 یک متر مربع برای بیش از یک واحد یا دهانه با کاربری های مندرج در جدول پذیرهتوجه: در محاسبه عوارض 

 تعداد دهانه یا واحد می باشد(  Nاضافه می شود )ذیل به فرمول محاسباتی   R(+10N)فوق

 R ×   ×Z(+۱۰Nتجاری، اداری   )فرمول محاسباتي عوارض پذيره يك مترمربع از چند واحد 
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احداث بنا با رعایت ضوابط و اصول شهرسازی حدفاصل طبقات، میانگین ضریب  ستتبصره یک: در صورت درخوا

 فوقانی و تحتانی مالک محاسبه قرار میگیرد.

جداول تبصره دو: مالک عمل محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی بابت زیربنا بر اساس نوع کاربری براساس 

 فوق انجام می پذیرد.

ر، البی هتل، تاسیسات و... بجز اکت، راه پله، آسانسودتبصره سه: در محاسبه عوارض زیربنا در قسمت مشاعات )

 ای پارکینگ، معادل پنجاه درصد عوارض مربوط در هر طبقه محاسبه می گردد.فض
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 )مطابق طرح تفصیلی(ذیلمازاد بر سطح اشغال مطابق تبصره های جدول عوارض  :درآمد نام  -5

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

صويب كننده:  ستناد بند         مرجع ت شهر به ا سالمی  صره     80ماده  16شورای ا شوراها و تب نون  قا 50ماده  1قانون 

 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 (…ضريب عوارض مازاد بر سطح اشغال مجاز )تجاري، اداري و 
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 1  یا مین 43 52 - 7 1/1 1 22 1 6 6 6/6 0 38 8

 2 همکف 57 69 51 55 9 8 53 8 22 22 21 0 52 20

 3  ول 53 69 43 50 6 5 42 5 20 22 21 0 49 15

ادوم 48 69 41 44 3/3 3 42 3 17 22 21 0 45 15 4 

ازام 45 69 35 39 2/2 2 42 2 15 22 21 0 41 15 5 

اچسییمابرابیال 40 69 31 33 2/2 2 42 2 12 22 21 0 35 15 6 

ا نبییع 25 69 4 4 2/2 2 14 2 3 6 6/6 0 35 5 7 

 8 نیماطبقر 43 69 31 31 7 6 26 6 9 17 19 0 - 10

 9 پیهات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

وابط طرح شامل امالکی می شود که خارج از ض تبصره یک: ضریب اعالم شده در ستون مسکونی در راستای همبادی

  مجوز احداث طبقه اضافه را اخذ می نمایند.تفصیلی 

درصد  120مسکونی  برای احداث بنای )عدم محاسبه عوارض( سطح اشغال مجاز پایه مالیسقف میزان :  دوتبصره 

سقف پایه )درصد درهرطبقه بصورت مجزا تعیین می گردد.60متر مربع با رعایت حداکثرمیزان  300عرصه تا سقف 

 مشمول طبقه باالی پارکینگ می باشد.( مالی

: ضریب سایر کاربریهای همتراز و مشابه که درجدول فوق نمی باشد بعد از تشکیل جلسه کارشناسی حوزه  سهتبصره 

 می گیرد.  هرسازی، حقوقی و درآمد معین و مالک عمل قرارش
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سطح اشغال مجاز مسکونی در راستای همبادی خط آسمان برای امالکی است که به  درآمد: منظور از چهارتبصره 

کمیسیون  مصوبهموجب طرح میزان ارتفاع آنها مشخص بوده ولی در راستای رعایت همبادی با امالک مجاور بعد از 

 ضمناً .یاد شده اقدام می گردد درآمدسبه برابر مقررات نسبت به محا قانون تاسیس شورای شهرسازی و معماری 5ماده 

نیز مشمول ابقای بنا  مبنی بررای  بعد سیر مراحل اداری و صدور احداث شده اند،ابنیه هایی که بصورت غیرمجاز 

براساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری  یاد شده بصورت قدر السهممازاد  محاسبه درآمد. همین تبصره می گردند

) محاسبه درآمد مازاد حساب شهرداری واریز می نماید.اعالم شده، بروز می باشد که مالک بصورت قدرالسهم یا وجه 

 بر سطح اشغال مجاز مندرج در طرح تفصیلی براساس همین تبصره اعالم می گردد.(

مربوطه نسبت به پرداخت عوارض  ،مالک برابر تعرفه منابع درآمد سال محاسبه عوارض: در صورتیکه پنجتبصره 

پروانه ساختمانی بعلت سیر مراحل اداری به سال بعد  و صدور اخذ نموده باشد ولیاقساط( اقدام  نقدی یابصورت )

 (.گردد تعرفه جدید میمحاسبه براساس مشمول تعرفه سال جدید نمی گردد.)اضافه متراژ مشمول  ده باشد،موکول ش

: در محاسبه عوارض ساختمان بصورت دوبلکس مبنای محاسبه عوارض مازاد بر سطح اشغال واحد مطابق ششتبصره 

جهت محاسبه عوارض  شهرداری مراکز یا مناطقدر شهرسازی معاونت حوزه که توسط  با ضوابط شهرسازی می باشد

 اعالم می گردد.

جهت  )-1(و اختصاص کل زیرزمین جهت استفاده پارکینگ  )-2(: درصورت افزایش طبقه زیر زمین  تهفتبصره 

 معینعوارض طبقه همکف مندرج در جدول فوق ضریب  درصد 90 معادلاحداث فضای مسکونی، ضریب محاسباتی 

ر و پاركینگ مي باشد كه درصورت احداث واحد مسکوني )علت عدم اعالم ضريب در ستون زير زمین مسکوني، صرفاً براي احداث فضاي انبا می گردد.

 ت لحاظ مي شود.(هفمطابق مفاد تبصره 

مندرج در  : مالک محاسبه عوارض مازاد بر سطح اشغال براساس ضوابط طرح تفصیلی ، ضریب فزایندهتبصره هشت

مطابق رای کمیسیون  یابرابر طرح تفصیلی می باشد. درصورت تعریض ملک در گذر شهرداری  تعرفه منابع درآمدی

     نسبت به افزایش سطح اشغال پالک اقدام می نماید.شهرداری ، قانون تاسیس شورای شهرسازی و معماری  5ماده 

طرفین با انعقاد قرارداد  ) وجه زمین در مسیر و متراژ مازاد بر سطح اشغال بصورت معاوضه و بدون دریافت یا پرداخت

عوارض مازاد  ،براساس نرخ روز شود زمین در مسیرسبه اورتیکه مودی خواستار محدرصصورت می پذیرد(. مصالحه 

بر سطح اشغال نیز براساس نرخ روز )کارشناس رسمی دادگستری( محاسبه می گردد. درهر صورت تایید رئیس دستگاه 

 مورد نیاز می باشد.  فوق الذکر جهت اجرای موضوع
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یکه مالک صرفاً درخواست محاسبه زمین در مسیر را داشته باشد محاسبه : با توجه به تبصره نه در صورتده  تبصره

 گذرهایزمین در مسیر براساس ضریب فزاینده و ضریب عددی مصوب شورا اسالمی شهر بوشهر محاسبه می گردد.)

 مندرج در بودجه از این قاعده مستثنی می باشد.(اولیت دار 
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طرح  اساس ) برکه براساس طرحهای توسعه شهری    افزوده ناشی از تغییرکاربری  ارزش  عوارض نام عوارض: -6

 ایجاد می شود.یا بر اساس درخواست مودی بعد از سیر مراحل اداری  (تفصیلی

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

نون مالیات قا 50ماده  1تبصره  ،قانون شوراها  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب كننده:

 . بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

قانون تاسیس شورای شهرسازی و      5مطابق رای کمیسیون ماده   یا درخواست مودی های تفصیلی  بر اثر اجرای طرح

ماری  کاربری می  ، مع مالکین تغییر  یادی دربر دارد       امالک  مالکین ارزش ز جه برای  که در نتی ند  گام     ،یاب لذا در هن ف

 مراجعه مالکین به شهرداری جهت اخذ مجوز ساخت و ساز شهرداری باید عوارض ذیل را وصول نماید.

    : محاسبه می گردد به شرح فرمول ذیل ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری عوارضنحوه محاسبه 

S×Z×R 

S مساحت تغییر یافته : 

Z ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر : 

 مترمربع 500عرصه باالي محاسبه عوارض ارزش افزوده حاصل از تعیین كاربري )حق استفاده((ضريب الف

مترمربع، کاربریهای 500اراضی باالی محاسبه عوارض ارزش افزوده حاصل از تعیین کاربری )حق استفاده(جهت 

آموزشی،ورزشی،بهداشتی و درمانی، فضای سبز، حمل و نقل، تجهیزات شهری، پارکینگ، انبار و کارگاه، اراضی 

ذیل محاسبه و و جدول نظامی و انتظامی به کاربریهای مسکونی، اداری، تجاری ، بهداشتی و درمانی بر اساس فرمول 

به عوارض ارزش افزوده حاصل از تعیین کاربری) حق استفاده ( پایه اولیه بر اساس جهت محاسوصول خواهد شد.

کاربری مسکونی می باشد بجز اینکه نوع کاربری اولیه پالک مورد نظر توسط کارشناسان حوزه شهرسازی شهرداری 

  اعالم گردد.
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 ضريب نوع كاربري ضريب

ا2ام کان ا۱

ا4ا د یعا2

ا۳اتسییعا۳

ا۳ازییاا4

 

S  مساحت : ،K :موقعیت ملک R:    ضریب فزاینده:Z بر اساس نوع کاربری محاسبه عوارض ضریب محاسباتی

 S( ×1،2،3)K  ×R  ×Zمترمربع  =500اراضی باالی ارزش افزوده حاصل از تعیین کاربری )حق استفاده(

K1  رونی، ریشهر، امامزاده ،سرتل (سبزآباد ( ): اراضی واقع شده در محدوده بافت جنوبی،R 25) 

K2 ( ، از میدان امام تا میدان ساعت )ره(برخیابان امام خمینی :R 40) 

K3  ، برخیابان شهید باهنر ، شهید مدرس ، جانبازان ، شهید عاشوری ، بهشت صادق ، شهید طالقانی ،شهید ماهینی :

ره( از بعد میدان ساعت )ان امام خمینی بهمنی ، شهید رجایی، خیابان ولیعصر، خیابان خلیج فارس ،شهید بهشتی،خیاب

به سمت چهارراه دادگستری، رئیسعلی دلواری ، یادگار امام خیابان شهید بهشتی از سه راهی عاشوری به سمت فرودگاه 

خیابان دواس،خیابان جاللی تا سه راهی دانشگاه خلیج فارس، خیابان مخبلند، خیابان  ،بین المللی، خیابان امام رضا)ع(

          ، خیابان سامان ، خیابان آزادگان ، خیابان فاطمیه ، خیابان مالصدرا، خیابان توحید، ، خیابان فرهنگ، صنعت 

آزادگان  خیابانان، خیابان عدالت ، خیابان جاشو،خیابان معلم ، خیابان والفجر، خیابان حافظ، خیابان مطهری ، خیابان لی

، ابان نواب صفوی،خیابان آزادگان،خیابان دانش آموز،خیابان انقالبیخیابان خبرنگار،خ،خیابان جمهوری اسالمی،

 ( R35) خیابان شهدا 

K4 خیابان بعثت ، شهید چمران ، شهید آوینی ، غدیر، خیابان فتح المبین ، مالصدرا، خیابان بیت المقدس، خیابان:

ابوشهر، آیت اهلل بالدی ، خیابان جهاد ،خیابان ، خیابان مبارزان، خیابان نه( خیابان کارگر، خیابان فردوسیشهداء)گلخا

   آتشنشانی)بهمنی( ،خیابان ایثار، خیابان برجاده نیروگاه  خیابان،ورزش، خیابان شهید شهریاری ،خیابان میر علمدار

(R40 ) 

K5 (عج): خیابان شهید فکوری، خیابان شهدای بن مانع، خیابان خیبر، خیابان خیابان نسترن تا میدان انتظام ، المهدی ،

 (R 60))ع( طرفین بزرگراه امام علی  قره نی ، اراضی واقع در تنگکهاشهید سپهبد 

K6اراضی آزاد شده نظامی )پایگاه هوایی، دریایی و...( وارد شده به حوزه خدم :( اتیR 90) 
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، ضریب فزایندهمطابق  قطعه اعالمی در دفترچه  گروه)قید نشده در گروههای فوق (: اراضی فرعی محدوده هر 1تبصره 

 ، بطوری که نسبت به گذر اصلی تجاوز ننماید محاسبه می گردد. افزایش R01با 

خواهد مجاور محاسبه و وصول  اصلیهمتراز گذر ای اصلی قید نشده در ردیفهای فوق،مطابق گذر:برخیابانه2تبصره

 شد. 

: فرمول محاسباتی فوق مشمول کاربریهای آموزشی، ورزشی،بهداشتی و درمانی، فضای سبز، حمل و نقل، 3تبصره

تجهیزات شهری، پارکینگ، انبار و کارگاه، اراضی نظامی و انتظامی به کاربریهای مسکونی، اداری، تجاری، بهداشتی 

)حداقل عوارض ات کمیته فنی متشکل از حوزه شهرسازی ، درآمد، امالک و حقوقی می گردد.و درمانی برابر تایید

    ریال  000/000/2 مترمربع 500عرصه باالی عوارض ارزش افزوده حاصل از تعیین کاربری )حق استفاده(محاسبه 

 می باشد.

نمایند واگذار میبابت عوارض یاد شده از میزان عرصه خود را به عنوان سهم شهرداری متراژی  که: مالکینی 4 تبصره

با از کاربری فعلی به کاربری مورد درخواست، مالک عمل این عوارض )مشمول محاسبه عوارض یاد شده نمی گردند.

 (ت اجرا پیدا می نماید.می باشد که با مصوبه شورای اسالمی شهر بوشهر قابلیتوافق مودی و شهرداری بندر بوشهر 

: حداقل عوارض هر متر مربع برای محاسبه عوارض ارزش افزوده حاصل از تعیین کاربری )حق استفاده(فضای 5تبصره 

 ریال میباشد.)شرایط فوق به قوت خود باقی است.( 000/000/3سبز به کاربری تجاری،اداری،بهداشتی و درمانی 
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 ضريب تجاري( كاربري مسکوني بهكاربري  )عوارض ارزش افزوده ناشي از تغییركاربري  رديف

 ۱۱۰ بامید نا میماخمین ا)یه( ۱

 ۸4 خییبینا میماخمین )یه(ا یابعدا  امید ناتیا متد داچسییای هاد د  تاعا 2

 56 خییبینایید ییا میم)یه( ۳

 56 خییبینابعثاا 4

 56 خییبیناتاحیدا 5

خییبینامالصدی ا)شاق اوغاب (اطافین 6  56 

 45 خییبینامبیی  نا 7

 45 خییبینافیطمیر ۸

 45 خییبیناقیئم)لج(،اخییبینابدی)حیجانسف(،اخییبیناشسیدالی  اح ین  ۹

 7۸ خییبیناشسیدامطساعا  امید نا میماتیامید ناشسیدامطساع ۱۰

 56 خییبیناشسیدایجیئ ا ۱۱

 56 خییبیناشسیدامدیسا ۱2

 56 خییبیناشسیدابیهناا ۱۳

 62 خییبیناجینبی  ن)بی یم( ۱4

 5۰ خییبیناآ  د ینا،اخییبینا میمایضیا)د( ۱5

 5۰ خییبینازیمینا ۱6

 45 خییبیناهسات ۱7

 45 خییبینافاهنوا ۱۸

 45 خییبینا یثیی ۱۹

 5۰ خییبینابیاا  مقدسا 2۰

 45 خییبینالد  اا 2۱

)بسییزتین(خییبیناشسیدالیشایعا 22  67 

 45 خییبینا  مسدع)لج( 2۳

 45 خییبیناغدیاا 24
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 45 خییبیناشسیداآوین  25

 45 خییبینافادوز ا 26

 45 باخییبیناحدافیصلاخییبیناخیباتیاخییبیناشسیداچما نا 27

 45 باخییبیناشسد عابنمینعا 2۸

تیامید ناب یجاخییبینابسشااصیدق 2۹  5۰ 

 45 خییبیناجمسایعا ۳۰

 5۰ خییبیناکیی ا)هال  ( ۳۱

 45 خییبیناخبانگیی ۳2

 45 خییبینافتالا  مبینا ۳۳

 5۰ طافیناخییبیناشسیداطی قین ا  امید ناشسیدامطساعاتیا متد داخییبیناخهیجافییس ۳4

 45 خییبیناو  فسا ۳5

 45 خییبیناجیشااواصنعا ۳6

65 خییبیناشسیداطی قین ا  امید ناشسیدامطساعاتیامید ناآ  دعا ۳7  

76 خییبیناحیفظاشمی  اوخییبیناشسیداانا باشمی  ا ۳۸  

 5۰ خییبیناحیفظاجناب اواخییبیناشسیداصفاعاجناب ا ۳۹

 62 خییبینا ییناشاق اواغاب ا 4۰

 62 خییبیناو یعصاا)لج( 4۱

 6۹ خییبیناشسد ء 42

 5۰ خییبینامعهما 4۳

26 خییبیناد نشاآما ا 44  

 ۳۹ خییبینازیا فا 45

 ۳۹ خییبینا یالما 46

 ۳۹ خییبیناتنگ تین،اخییبینادشت تیناا 47

 75 بامید نا نقالبا 4۸

 7۸ خییبینا نقالباتیاخییبیناآهنگا ن 4۹
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 67 خییبینا نقالبا  ا متد داخییبیناآهنگا ناتیاکنییازیحلا) متد داخییبیناخهیجافییس( 5۰

 6۰ خییبیناآیاا هللابالدعا 5۱

 62 خییبیناشسیدایئی عه اد ا یعا 52

 45 خییبیناشسیداحیدیع،اخییبیناشسیداشسایییع،اخییبیناوی شا،اخییبینا یثیی،اخییبیناجسیداوالهاع 5۳

 45 خییبیناخهیجافییسا  اخییبیناشسیدافکایعاتیاحداما اجال  )انفتکش( 54

 5۰ خییبیناخهیجافییسا  ابعداجال  )بعدانفتکش(اتیاتقیطعاخییبیناشسیدامیهین ا 55

 5۰ خییبینامیثماتمیی)مخبهند(ا  امید نایفیهاتیا متد داخییبیناخهیجافییساواخییبیناشسد عادو سا 56

 7۸ خییبیناشسیدابسشت ا  امید نا میم)یه(تیازرای ه اخییبیناشسیدالیشایعا 57

 62 خییبیناشسیدابسشت ا  ازرای ه اخییبینالیشایعاتیامید نامعا جا 5۸

 ۸4 خییبیناشسیداچما نا  امید نایئی عه اد ا یعاتیامید نامعا جا 5۹

 45 خییبیناشسیدان تانا  امید نا نتظیماتیا متد داخییبیناشسیدالیشایع 6۰

 45 خییبیناشسیدافکایعا 6۱

ن طافیناخییبیناشسیدازپسنداقاها 62  45 

 56 بااخییبینابسمن اواشسیدامیهین  6۳

 5۰ بااخییبینسیعا میمز دهالبد  مسیمن،اییشسا،تنگکسی،ازاتل،ازبزآبید)قدیماوجدید( 64

 5۰ باخییبینانیاو یها تم ا  امید ناآ  دعاتیا متد دامحدودهاخدمیت اتنگکازام 65

 45 خییبیناآتشنشین )بسمن ( 66

 45 باخییبیناکنییمخیبا تابسمن ا 67

 5۰ باخییبینازبزاآبیداتیا  امید ناحااتیامحدودهاخدمیت ا متد داخییبینازاتل 6۸

 45 خییبینامیالهمد ی 6۹

 56 باخییبیناد نشگیهاخهیجافییس 7۰

 5۰ باخییبیناخا جراهیا 7۱

 5۰ باخییبینازهمینافییز  72

دیییی ،ی د ی)بعدا  ایهیزی ع( ی ض او قعادیامحدودهافنساها ی ،ا 7۳  5۰ 

 56 طافینابزی ا ها میماله ا)د( 74
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 45 طافیناخییبینا  امید ناآ  دعاتیاپهیسای هاقدیما 75

 45 خییبینا باشسا 76

 45 باخییبیناشسد عاجفاه 77

 45 طافیناخییبیناجدیدا  حد ثاشسد عام سداتاحید 7۸

 45   یاشسیداشیهمیاع 7۹

)یه(  یشسد ء) هخانراو قعادیاخییبینا میماخمین طافینا ۸۰  45 

 45 طافیناخییبیناشسد عادو سا ۸۱

تبصواهایک:ادیاکهیراما یدامشویبر،اضواینا ی شامنطقرا ع،ان وباابرابیالتایناآناق وماا  اخییبیناهیی اکرادیاااااا

اضایناکمتاامحیزبرام اشاد.ا۳ما یدابیالاقیدانشدهاییاشکلانگافترا ند،ابیا

اا
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 كاربري قديم

 ۱۸ ۶ ۶ ۶ - ۶ ۱2 ۶ - ۸۶ ۵/۳ ۵/۳ ۵/۳ ۵/۳ ۶ تجاری

 ۳۷ ۴۳ ۳۰ ۴۳ ۴ ۴۳ ۴۳ ۴۳ - ۱۰۰ ۱۸ ۵/۳ ۵/۳ ۱2 - مسکونی

 ۴۳ ۴۳ ۳۰ ۴۳ 2/۱ ۴۳ ۴9 ۴۳ ۶۸ 9۳ 2۵ ۱2 ۱۸ ۱۸ 2۵ باغ مسکن

 ۴۳ ۴۳ ۳۰ ۴۳ ۶ ۴۳ ۴۳ ۴۳ ۶۸ 9۳ 2۵ ۱2 ۱۸ ۱۸ 2۵ باغ کشاورزی

 2۵ ۱2 ۱2 ۳۰ ۰ - ۴۳ - ۵۵ 9۳ ۱2 ۶ ۶ ۶ ۱۸ صنعتی

 ۴9 ۴۳ ۳۰ ۴۳ ۶ ۴۳ ۴۳ ۴۳ ۶۸ 9۳ 2۵ ۱2 ۱۸ ۱۸ 2۵ باغ ویال

 ۴۳ ۴۳ ۳۰ ۴۳ - ۴9 ۵۵ ۴9 ۶۸ ۱۰۰ ۱۸ ۶ ۱2 ۱۸ ۳۰ مذهبی

 تفریحی

 توریستی
۱۸ ۶ ۶ ۶ ۱2 9۳ ۴۳ ۳۰ ۴9 ۳۰ ۰ - 2۵ 2۵ ۴۳ 

 ۳۰ ۳۰ 2۵ ۴9 ۶ ۴۳ ۴۳ ۴۳ ۶۸ 9۳ - ۱2 ۶ ۱۸ ۳۷ بهداشتی درمانی

 2۵ 2۵ 2۵ ۳۷ - ۳۷ ۴9 ۳۰ ۴۳ - ۱2 ۶ ۶ ۱2 ۱۸ اداری

 - 2۵ 2۵ ۴9 ۶ ۴۳ ۴9 ۴۳ ۷۴ 9۳ ۱2 ۱2 ۱2 - ۳۷ آموزشی

 ۳۰ 2۵ 2۵ ۴9 ۶ ۴۳ ۴9 ۴۳ ۷۴ 9۳ ۱2 ۱2 - ۱2 ۳۷ فرهنگی

 ۶۴ ۵۵ ۵۵ ۶۴ ۴9 ۶۱ ۴9 ۸۶ ۱۰۷ ۱۱۴ ۵۰ - 2۵ ۱۴ ۳۷ ورزشی

 ۶۴ ۵۵ ۵۵ ۶۴ ۴9 ۶۱ ۴9 ۸۶ ۱۰۷ ۱۱۴ ۵۷ - ۴۳ ۵۰ ۶۱ فضای سبز

تجهیزات و 

 تاسیسات شهری
۳۷ 2۵ 2۵ ۱2 ۴۳ ۱۱۴ ۷۴ ۶۱ ۶۱ ۶۱ ۶ ۴9 - ۴9 ۴9 

 ۴9 ۱۸ ۱۸ ۴9 ۶ - ۴۳ ۴۳ ۵۵ ۱۱۴ ۳۰ ۶ ۱2 ۱۸ ۳۷ انبار و کارگاه

 ۱۱۵ 99 ۸2 99 99 99 99 ۱2۴ ۱۴۰ ۱۶۵ 99 99 99 99 ۱۱۵ پارکینگ

حمل و نقل و 

 باربری
2۵ ۱2 2۵ ۱2 2۵ 9۳ ۵۵ ۴۳ ۳۷ 2۵ ۶ ۳۷ ۱۸ - ۳۰ 

 ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۷ ۱2 ۳۷ ۳۷ ۴۳ ۶۸ ۱۰۰ 2۵ 2۵ 2۵ 2۵ ۵۵ اسکله و بندرگاه

 ۱۱2 9۰ 9۰ 9۰ ۳۴ 9۰ 9۰ 9۰ ۱۶۸ ۱9۵ ۱۱2 ۳۴ ۶۷ ۶۷ ۱۱2 نظامی

فاقد طرح و 

 کاربری
۶۱ ۴۳ ۳۰ ۳۰ ۴9 ۱۴۳ ۱۱۱ ۶۱ ۷۴ ۵۵ ۳۰ ۴9 ۴۳ ۵۵ ۶۱ 
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صره یک   ستعالم        تب سخ ا شهر پا شهرداری بندر بو صیلی از  : مودیان حقیقی که قبل از ابالغ و اجرای آخرین طرح تف

نقل و انتقال را با کاربری مسکونی دریافت نموده باشند مشروط به عدم نقل و انتقال به شخص دوم، تا زمان صدور        

ربری فضای سبز تغییر پیدا نموده باشد یا دارای پروانه ساختمانی، کاربری ملک آنها بعد از اجرای طرح تفصیلی به کا

پروانه یا پایانکار ساختمانی با کاربری مسکونی باشند، مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری     

شکل از               سیون تملک امالک مت ضای کمی شده برعهده اع ضوع یاد  شخیص تایید یا عدم مو سی و ت شوند.)برر نمی 

و معماری، معاونت مدیریت توسعه منابع، مدیر اداره حقوقی، مدیر اداره امالک، مدیرشهرسازی و    معاونت شهرسازی   

 مدیر اداره درآمدهای عمومی و نوسازی شهرداری بندر بوشهر می باشد.( 

سرانه خدمات عمومی ماده       ستای تفکیک  صره دو: امالکی که در را سبز       101تب ضای  شهرداریها با کاربری ف قانون 

 تایید شده باشد، مشمول تبصره یک نمی گردد. تعیین و

شتی و           سکونی، اداری، تجاری، بهدا سبز به کاربری م ضای  سه : نرخ تغییرکاربری هر متر مربع از کاربری  ف صره  تب

ریال و مازاد برنرخ اعالم شــده براســاس ضــریب فرمول   000/500/2درمانی، تفریحی، آموزش عالی با حداقل مبلغ 

 ر جدول فوق محاسبه می شود. عوارض یاد شده د

تبصــره چهار : نرخ تغییر کاربری هر متر مربع از کاربری پارکینگ به هرگونه کاربری بعد از ســیر مراحل اداری )              

سیون ماده        شده در کمی صادر  سازی( با توجه به کمبود       5ضوابط طرح یا رای  شهر شورای عالی معماری و  قانون 

ریال محاسبه   000/000/7یه و تاییدیه شورای اسالمی شهر بوشهر با حداقل مبلغ پارکینگ در سطح شهر بوشهر با نظر

سازی ناوگان              شهر و نو سطح  صرفاً جهت احداث پارکینگ در  شده  صل از عوارض یاد  ضمناً درآمد حا شود.  می 

 عمومی هزینه می شود.

سایر کا        شی از تغییر کاربری  سبه عوارض ارزش افزوده نا شخیص محا صره پنج : ت شده   تب ربریهایی که درجدول یاد 

ــکل از مدیر اداره حقوقی، مدیر اداره امالک ، مدیر اداره    ــیون فنی درآمدی متش ــت برعهده کمیس ــده اس لحاظ نش

 شهرسازی و مدیر اداره درآمدهای عمومی و نوسازی شهرداری بندر بوشهر می باشد.(

ی مسکونی به کاربری تجاری مطابق جدول ذیل   توجه : ضریب عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری از کاربر  

 محاسبه می گردد.

  



43                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 واحد اضافیعوارض  نام عوارض: -7

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

صويب كننده:  ستناد بند         مرجع ت شهر به ا سالمی  صره     80ماده  16شورای ا شوراها و تب قانون   50ماده  1قانون 

 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 عوارض واحد اضافه:

شهر بوشهر برابر ضوابط مکلف به پرداخت عوارض و اخذ مجوز جهت  محدوده حریم و محدودهمالکین امالک در 

احداث بنا می باشند . درصورت افزایش واحد اضافه بدون اخذ مجوز از شهرداری، بعد از مطرح شدن پرونده در 

   ذیل جدول مالک مکلف به پرداخت عوارض به شرح  رای بر ابقای واحد اضافه، و در صورتکمیسیون ماده صد 

 . باشدمی 

 ضريب محاسباتي نوع كاربري رديف

 S×R2۰  مسکوني ۱

 S×R۳۰  تجاری 2

 S×R۶۰  اداری ۳

 S×R2۵  ساير ۴
 

گانه محاسبه و نسبت به سطح اشغال مجاز در صورت افزایش بنا جدا بر سطح اشغال بناتبصره یک: عوارض مازاد 

 وصول خواهد شد . 

صدور پروانه ساختمانی از بدهی اعالم شده مطابق همان طبقه ) با متراژ  تبصره دو: عوارض زیربنای واریزی در زمان

 مجاز ( کسر و اعالم عوارض می گردد.
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 تجدید و تمدید پروانه ساختمانی هزینه نام عوارض: -8

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

صويب كننده:  ستناد بند         مرجع ت شهر به ا سالمی  صره     80ماده  16شورای ا شوراها و تب قانون   50ماده  1قانون 

 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 
 

قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها  29ماده  2تبصره  طبقتبصره یک:

باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد که مدت در نظر گرفته شده  ،می شود صادر

های ساختمانی باالتراز ده هزار متر مربع )مهلت پروانه از زمان صدور می باشد. سال با تمدید پروانه 5در شهر بوشهر 

 سال معین می گردد(  7حداکثر تا 

پروانه اقدام   نسبت به تمدید ساله اعتبار دفترچه ساختمانی 5پروانه های ساختمانی که در مهلت مالکین : 1تبصره 

 نوسازی و عمران شهری به دو برابر افزایش می یابد. ،ننمایند

به مدت  جمعاَ تا زمان اخذ پایانکار ساختمانی،ار دفترچه های ساختمانی از زمان صدور، مدت اعتبحداکثر : 2تبصره 

 سال می باشد. پنج

تمدید پروانه ساختمانی اقدام  نسبت بهساله از تاریخ صدور پروانه ساختمانی،  2 مهلت بعد از کسانیکه: 4تبصره 

می گردد در هر صورت مدت اعتبار پروانه ساختمانی  عوارض نوسازی وعمران شهریمشمول پرداخت دو برابر  مایدنن

سال مشخص شده است. درصورت عدم اخذ پایانکار ساختمانی توسط مالک یا ذینفع در مهلت  5برای امالک حداکثر 

  می گردد.براساس جدول ذیل تجدید پروانه ساختمانی  هزینهمعین شده، مودی مشمول پرداخت 

ختمانی یا ادامه کار آنها از طرف شهرداری توقیف شده باشد مشمول تمدید در آن : مالکینی که پروانه سا5تبصره 

 مدت نمی شوند.

: مالکینی که قبل از اتمام مهلت مقرر در پروانه از احداث بنا صرف نظر نمایند و درخواست ابطال پروانه را 6تبصره 

بعد از لحاظ شدن در  ساختمانی و پروانه در راستای اخذعوارض پرداخت درصد از  3داشته باشند شهرداری با کسر

 و عمران شهری عوارض های زیر قابل استرداد نمی باشند: )تفکیک، نوسازی . ضمناًمسترد می گرددبودجه شهرداری 

 حق النظاره، عوارض ساالنه حق ایمنی و فضای سبز( %5و پسماند، آموزش و پرورش، کارشناسی ،
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 محاسبه عوارض شرح ردیف

1 
تجدید پروانه بعد از اتمام مهلت قانونی مندرج در پروانه ساختمانی برای  هزینه

 هر کاربری )تفاوت عوارض روز با عوارض پرداخت شده قبلی(
A1-A2 

 

: عوارض پروانه ساختمان روز تجدید پروانه    A1 

 A2: عوارض پروانه ساختمان پرداخت شده قبلی

تجدید پروانه ساختمانی صرفاً شامل ردیف درآمدی زیربنا وپذیره کاربریهای مندرج در پروانه  هزینهتوجه: محاسبه 

 ساختمانی می گردد. 
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 کسری زیر حد نصاب اراضیعوارض  نام عوارض: -9

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

صويب كننده:  ستناد بند         مرجع ت شهر به ا سالمی  صره     80ماده  16شورای ا شوراها و تب نون  قا 50ماده  1قانون 

 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 :براي انواع كاربريها  كسري زير حد نصاب اراضيعوارض 

 ضريب محاسباتي سال  نوع كاربري رديف

1 1R  S×R۱2 

2 2R  S×R۱2 

3 3R  S×R۵ 

4 4R  S×R۳ 

5 5R  S×R2 

6 4S  S×R۷ 

7 7S  S×R۷ 

8 10S  S×R۱۰ 

9 14S  S×R۷ 

10 15S  S×R۷ 

11 16S  S×R۷ 

12 17S  S×R۷ 

13 G  S×R2 

 معماری تفکیک گردیده اند مشمول محاسبه جدول فوق الذکر نمی گردند . 

 تبصره دو: مبنای محاسبه عوارض فوق، وضعیت متراژ موجود عرصه طبق سند مالکیت می باشد. 

تبصره سه: مالک محاسبه عوارض فوق برای اراضی با پهنه مختلط، کاربری غالب مالک عمل قرار می گیرد. درصورت 

دیر اداره حقوقی و مدیر اداره هرگونه ابهام در چارچوب مصوبه تصمیم جلسه ) مدیردرآمد ، مدیر اداره امالک ، م

 شهرسازی( مالک عمل قرار می گیرد.
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 مجوز صدور احداث استخرعوارض  نام عوارض: -10 

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

صويب كننده:  ستناد بند         مرجع ت شهر به ا سالمی  صره     80ماده  16شورای ا شوراها و تب قانون   50ماده  1قانون 

 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 
 

 گردد.عوارض استخرهای شنا براساس تعرفه کاربری ورزشی محاسبه می -1

به ازای هر مترمربع مساحت   ، های غیرورزشی و غیرکشاورزی   عوارض استخرهای شنا یا هر استخری در کاربری    -2

 درصد عوارض صدور پروانه ساختمانی کاربری مربوطه محاسبه و وصول گردد. 50معادل 
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 احداث پارکینگ عمومی در سطح شهرجهت اختصاصی  اخذ هزینه :درآمدنام  -11

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

صويب كننده:  ستناد بند         مرجع ت شهر به ا سالمی  صره     80ماده  16شورای ا شوراها و تب نون  قا 50ماده  1قانون 

 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

براســاس ضــوابط شــهرســازی برای احداث زیربنای خود نســبت به احداث   مکلفند )حقیقی و حقوقی(مالکینکلیه 

شهرداری    پارکینگ موردنیاز اقدام نمایند. شخیص  سیون ماده   در مواردی که به ت سیس   5یا مطابق رای کمی قانون تا

ــازی و معماری   ــهرس ــورای ش ــش امکان احداث پارکینگ مقدور نمیش ــد )موارد ش گانه ذیل( به منظور تأمین باش

صویب می      ستفاده نمایند. این عوارض ت شهر که مالکین بتوانند از آنها ا سطح  گردد تا برای احداث  پارکینگ عمومی 

 .پارکینگ عمومی در سطح شهر بعنوان )عوارض اختصاصی( وصول و هزینه گردد

می باشد که توسط کارشناس حوزه شهرسازی در  ياساس متراژ مفید پاركینگ احداثیاد شده بر  اخذ هزینهمبنای  توجه:

 گزارش پرونده مودی ذکرمی گردد.

 گانه تعلق عوارض:مواد شش

دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته  و متر و بیشتر قرار داشته 45عرض ساختمان در بر خیابانهای با باند تندرو به  -1

 باشد.

متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو  20متری تقاطع خیابانهای به عرض  100ساختمان در فاصله  -2

 نداشته باشد. 

های کهن باشد و شهرداری اجازه ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت -3

 قطع آنها را نداده باشد. 

 ر کوچه هایی قرار گرفته باشد که بعلت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.ساختمان در ب -4

 ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که بعلت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظرفنی مقدور نباشد.  -5
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در سطح طبقات احداث پارکینگ  ددر صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان بصورتی باشد که از نظر فنی نتوان -6

 نمود.

احداث جهت اختصاصی  هزینه ا توجه به کاربری ملک به شرح ذیلمربع فضای حذف شده پارکینگ بمتر به هر

 وصول خواهد شد: محاسبه و پارکینگ عمومی در سطح شهر

دادگستری مطابق با نظریه کارشناس رسمی  احداث پارکینگ عمومی در سطح شهرجهت اختصاصی  هزینهمحاسبه  -7

طرح تفصیلی شهرداری بندر بوشهر و تعرفه منابع درآمدی محاسبه می گردد و هزینه وصول شده در ردیف جداگانه 

  درآمدی پرداخت و صرفاً صرف احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر می گردد.

مترمربع 250تراژ واحد مسکونی تا : کلیه واحد های مسکونی ملزم به تأمین پارکینگ می باشند .با توجه به م 1تبصره 

مترمربع مالک 250. در صورت افزایش متراژ واحد مسکونی بیش از مربع تامین فضای پارکینگ می باشدمتر25مشمول 

متر مربع فضای پاکینگ می باشد. درصورت عدم تامین فضای پارکینگ مالک مشمول پرداخت  50موظف به تامین 

)درصورتیکه مالک بدون اخذ مجوز از شهرداری  می گردد. اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر هزینه

نماید بعد از طرح پرونده در اقدام مربع 250بندر بوشهر نسبت به افزایش واحد مسکونی تک واحدی به بیش از 

 ول تبصره یک می گردد.(بقای زیربنا، مشماکمیسیون ماده صد قانون شهرداریها و رای قطعی مبنی بر 

: در ساختمانهای تا دو طبقه )دو سقف( و حداکثر دو واحد مسکونی با تراکم مجاز و یک واحد تجاری حداکثر 2تبصره

این مازاد  فضـای باز بعنوان  ،متر، در صورتیکه مازاد فضای باز جهت تأمـین پارکینگ موجـود باشد 24به متراژ 

اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح  هزینهنگونه موارد مشمول پرداخت پارکینـگ محسـوب می گردد و ای

به مقدار تأمین شده نمی گردد. درصورت تغییرات و افزایش متراژ تجاری و یا واحد مسکونی، پروانه ساختمانی  شهر

 بر اساس ضوابط موجود می گردد. هزینهاز حالت فوق خارج و مشمول پرداخت تمامی 

در صورت کاهش متراژ واحد به متر می باشد  25فضای مورد محاسبه تجاری معادل یک پارکینگ  : حداقل 3تبصره

      بصورت واحدی  اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر هزینهمتر مربع، مالک محاسبه مبنای  25زیر 

 .می باشد

فضای رو متر مربع  30در صورت دارا بودن یا دوبلکس بصورت یک واحد  : خانه های مسکونی تک واحدی 4تبصره

درصورت تغییرات افزایش متراژ یا افزایش واحد ) تجاری ، مسکونی و  باز بجای فضای پارکینگ استفاده خواهد شد.

مورد نیاز براساس تعرفه روز محاسبه  اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر هزینه...( مشمول پرداخت 

 میگردد.
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)تاسقف متر مربع25فضای حیاط به ازای هر واحد یک دهانه متر مربع،  24خواست فضای تجاری تاسقف ) درصورت در

 فوق نمی گردد( هزینهمشمول پرداخت  که در این صورتبه عنوان پارکینگ درنظر گرفته شده و متر مربع(50

                    هزینه فضای پارکینگ،در صورت عدم تامین تبدیل واحد مسکونی به تجاری بدون اضافه بنا، با  : 5تبصره 

 اخذ خواهد شد. در سطح شهربراساس نوع کاربری اختصاصی احداث پارکینگ عمومی  هزینهبه التفاوت  ما

: دهانه تجاری که قبال موجود بوده است و هم اینک قصد تخریب و نوسازی در همان متراژ و طبقه را داشته  6تبصره 

عوارض اختصاصی احداث پارکینگ تامین  هزینهباشد، در صورت تامین نکردن فضای پارکینگ، مشمول یک دوم 

 (.گردد مشمول تبصره فوق نمی اژموجودمی باشد.)در صورت تغییر و افزایش متر عمومی در سطح شهر

مبنای محاسبه میزان پارکینگ مطابق جدول مندرج در طرح تفصیلی می باشد.) تجاری برمبنای متراژ ناخالص  : 7تبصره

 و اداری برمبنای متراژخالص مطابق ضوابط و سایراعیانی بر اساس نوع کاربری معین می شود.(

، اولویت فضای موجود با کاربری  پارکینگ عمومی در سطح شهر اختصاصی احداث هزینه: در محاسبات  8تبصره 

 مسکونی می باشد .

. در صورت عدم شمول تامین فضای پارکینگ می گردددر هر نوع کاربری م ذکر واحد: اعالم نیم طبقه با  9تبصره 

  اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر هزینهبق ضرایب فوق مشمول پرداخت تامین فضای پارکینگ ط

 می گردد.

: ابنیه ای که بدون اخذ مجوز بنا شده اند در صورت طرح در کمیسیون ماده صد و اخذ جریمه مطابق تبصره 10تبصره 

در صورت صدور رای جریمه مشمول پرداخت  به اندازه متراژ مطرح شده در کمیسیونقانون شهرداریها ،  100ماده  5

 نمی شود. اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر ینههز

بجای جریمه  هزینهمنوط به درج اخذ  اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر هزینهمحاسبه در : 11تبصره 

گردد که بر صد قانون شهرداریها می  ماده 5در آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها یا عدم اعمال جریمه تبصره 

 محاسبه می شود. فوق شرایطساس ا

، کوی هادرمحالت جنوبی)کوی تنگکاحداث پارکینگ عمومی در سطح شهر جهت اختصاصی  هزینه: 12تبصره 

ر کمیسیون بعد از طرح د بافت اصلی ی امامزاده، کوی سرتل( غیر از جدارهکوی رایانی، کو ریشهر، کوی سبزآباد،

درصد قیمت کارشناس  60درصد و  70درصد ، 40ماده صد و ابقای بنا، برای کاربری مسکونی، تجاری و سایر بترتیب 

 .(گردد مین 12مشمول تبصره ضریب کاربری اداری ) رسمی دادگستری دریافت میشود.



51                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

)از ضلع شمالی خیابان  شمالیدرمحالت  احداث پارکینگ عمومی در سطح شهرجهت اختصاصی  هزینه: 13تبصره 

در راستای احیای بافت تاریخی و تشویق  اصلی لیان به سمت چهار محل شمالی تا خیابان خلیج فارس ( غیر از جداره

درصد قیمت کارشناس رسمی دادگستری  60درصد و  70درصد ، 40برای کاربری مسکونی، تجاری و سایر بترتیب 

 .(گردد مین 13تبصره  مشمولضریب کاربری اداری دریافت میشود.)

)تغییر هنگام صدور پروانه ساختمانکه در  احداث پارکینگ عمومی در سطح شهرجهت اختصاصی  هزینه : 14تبصره 

های عمومی در سطح  اندازی پارکینگبرای مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث در راه و گرددمی اخذ نقشه و...(

 .شودمیلحاظ شهر 

متراژ پارکینگ مورد نیاز در  احداث پارکینگ عمومی در سطح شهرجهت اختصاصی  هزینه: درمحاسبه 15تبصره

( و بر اساس جدول اداره کل راه و شهرسازیمطابق ضوابط و معیارهای طرح توسعه و عمران بوشهر) کاربری مربوطه

 ذیل محاسبه خواهد شد:
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 هاي مختلف زمینكینگ مورد نیاز در كاربريمعیارها و نحوه محاسبه  تامین پار
 

 پاركینگ مورد نیاز توضیح كاربري

 یک واحد پارکینگ به ازای هر واحد مسکونی  مسکونی

 تجاری

 کمتر از پنج واحد
 متر25به ازای هر  زیربنای تجاری یا هر واحد تجاری،مترمربع  25یک واحد به ازای هر 

 واحد پارکینگ مازاد دیگر نیز الزامی است.مربع اضافه بر مساحت، تأمین یک 

 بیشتر از پنج واحد

 )مجتمع تجاری، پاساژ و ...(
 های بند پیشین بعالوه یک واحد به ازای هر ده واحد تجاری مستقلتعداد پارکینگ

 مترمربع زیربنا یا هر دفتر مستقل 30یک واحد به ازای هر  دفاتر خصوصی

 مترمربع زیربنای خالص 25به ازای هر یک واحد   اداری و انتظامی

 بهداشتی و درمانی

 تخت بیمارستانی 5یک واحد به ازای هر  بیمارستان

 مترمربع زیربنای کل 100یک واحد به ازای هر  مرکز بهداشت و درمانگاه

 نمره خصوصی و دوش عمومی 5یک واحد به ازای هر  گرمابه

 آموزشی

 کودکستان و مهدکوک

 دبستان و راهنمایی ازای هر کالس یک واحد به

 دبیرستان و هنرستان

 آموزش عالی
 دانشجو 50یک واحد به ازای هر استاد و یک واحد به ازای  دانشگاه و مراکز آموزش عالی

 مترمربع زیربنای کل 100یک واحد به ازای هر  خوابگاه دانشجویی

 ورزشی

 زیربنای کل مترمربع 100یک واحد به ازای هر  سرپوشیده

 مترمربع مساحت زمین 300یک واحد به ازای هر  روباز

 نفر گنجایش تماشاگر در داخل محوطه 20یک واحد به ازای هر  استادیوم ورزشی

 مترمربع زمین 250یک واحد به ازای هر  پارک شهری پارک و فضای سبز

 فرهنگی
 زیربنای کلمترمربع  100یک واحد به ازای هر  کتابخانه و موزه

 صندلی 10یک واحد به ازای هر  تاالر موسیقی و اجتماعاتسینما و تئاتر،

 ونقل و انبارداریحمل

 مترمربع زیربنای کل 150یک واحد به ازای هر  انبار

 مترمربع زیربنای کل 250یک واحد )کامیون( به ازای هر  پایانه باربری

 مترمربع زیربنای کل 100یک واحد به ازای هر  پایانه مسافربری

 مترمربع زیربنای کل 100یک واحد به ازای هر   مذهبی

 

 جهانگردی و پذیرایی

 یک واحد به ازای هر دو تخت هتل چهار ستاره

 یک واحد به ازای هر سه تخت هتل سه ستاره

 یک واحد به ازای هر چهار تخت هتل دو ستاره

 هتل آپارتمان
مترمربع اضافه بر مساحت، تأمین  75متر(، به ازای هر  75سوئیت)تا یک واحد به ازای هر 

 یک واحد پارکینگ مازاد دیگر نیز الزامی است.

 مترمربع زیربنای کل 100یک واحد به ازای هر  مجتمع جهانگردی

 مترمربع زیربنای کل 100یک واحد به ازای هر  استخر و سونا

 مترمربع زمین 300ازای هر  یک واحد به های وحششهربازی و پارک

 مترمربع زیربنای کل 30یک واحد به ازای هر  رستوران و تاالر پذیرایی

 مترمربع زیربنای کل 100یک واحد به ازای هر  - تأسیسات و تجهیزات شهری

 - صنعتی و گارگاهی
 مترمربع زیربنای خالص 30سطح دفتر: یک واحد به ازای هر 

 کلمترمربع زیربنای 300ازای هر  سطح کارخانه: یک واحد به
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واحد( بدینگونه هست که حداقل متراژ زیربنای قابل محاسبه برای یک دهانه تجاری 5تبصره یک: توضیح ردیف )تجاری کمتر از 

 فوق، متراژ آسانسور و راه پله لحاظ نمی شود( هزینه)در محاسبه مترمربع می باشد.  25

حداقل متراژ زیربنای خالص قابل محاسبه برای ،واحد( با عنایت به تبصره یک 5ر از  از تبصره دو: توضیح ردیف )تجاری بیشت

 هزینهمتر مربع جهت محاسبه  25کاهش متراژ یک دهانه تجاری به کمتر از  مترمربع می باشد. در صورت 25 ،یک دهانه تجاری

عداد پارکینگ مورد نیاز ) بصورت دهانه ای با یاد شده بر اساس یک واحد مورد محاسبه قرار می گیرد. در صورت افزایش ت

به ازای هر ده  متر مربع نیز 25(، یک پارکینگ یک واحدمتر مربع برای  25متر مربع یا متراژی بر با متراژ باالی  25متراژکمتر از

 واحد تجاری مستقل با شرایط فوق محاسبه می گردد. 

متر مربع زیر بنای خالص  30اعالم دفاتر خصوصی به اساس هر  تبصره سه: توضیح ردیف تجاری )دفاتر خصوص( درصورت

یاد شده تعلق  هزینهمتر مربع  25متر مربع به ازای هر دفتر  30محاسبه می گردد . در صورت کاهش متراژ دفتر خصوصی به زیر 

 می گیرد. 

مترمربع زیر بنای  25 اداریبا کاربری هزینه اختصاصی جهت احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر تبصره چهار: مبنای محاسبه 

 خالص می باشد . 

بر اساس متراژعرصه بعد از  هزینه اختصاصی جهت احداث پارکینگ عمومی در سطح شهرتبصره پنج: مبنای و متراژ محاسبه 

 اجرای طرح می باشد. 

 مثال تبصره یک و دو بر اساس جدول ذیل در نظر گرفته می شود.  

 متراژ مورد نیاز پاركینگ تعداد واحد شدهمتراژ اعالم  رديف

 متر مربع 40 واحد1 متر مربع 40 1

 متر مربع 75 واحد 3 متر مربع 40 2

 متر مربع 440 10 متر مربع 400 3

 18×25=450 18 متر مربع400 4
 

واحد  10متر مربع ) معادل  250توضیح یک : در ردیف سوم با توجه به اینکه تعداد مورد نیاز فضای پارکینگ بیش از 

 تقسیم می نماییم و به متراژ درخواستی اضافه می کنیم.  10پارکینگ ( می باشد متراژ کل را بر 

 متر مربع بر اساس واحدی محاسبه گردید. 25توضیح دو: در ردیف چهارم با توجه به کاهش متراژ هر واحد به زیر 

هزینه اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در کارشناس رسمی دادگستری و مشاور جهت اعالم سه: هزینه توضیح 

 از حساب اختصاصی موضوع یاد شده پرداخت می شود.  سطح شهر
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 بالکن ، پیش آمدگی  و تراس عوارض  نام عوارض: -12

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات  50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب كننده:

 بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

صورتیکه مالکین           این عوارض برای محل ست و همچنین در  شده ا شناخته  صیلی مجاز  ضوابط طرح تف هایی که در 

شرف به معابر              شهری م سیما و منظر  سازی و عدم رعایت   شهر ضوابط و مقررات  شهرداری برخالف  بدون مجوز 

در صورتیکه کمیسیون رای بر ابقاء     )کنسول، تراس، بالکن( ایجاد نمایند پرونده تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع   

شرح           شرف به معبر ب ضمن دریافت جریمه عوارض پیش آمدگی م شهرداری  صادر نماید  صول   جدول بنا  ذیل و

 نماید.می

 فرمول محاسباتی شرح ردیف

 S×R18 بالکن ، پیش آمدگی و تراس بصورت روبسته تجاریعوارض  1

 S×R9 سایر کاربری هاو روبسته مسکونی بالکن ، پیش آمدگی و تراس بصورت عوارض  2

 S×R30 بالکن ، پیش آمدگی و تراس بصورت روبسته اداری عوارض 3

 

برابر  شهرداری بندر بوشهر و بالکن روباز مطابق نقشه تایید شده از اداره شهرسازی : تراس پیش آمدگییک  تبصره

 فرمول فوق بر اساس نوع کاربری لحاظ می گردد. 50%
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 حق کارشناسی و فروش نقشهعوارض  نام عوارض: -13

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

صويب كننده:  ستناد بند         مرجع ت شهر به ا سالمی  صره     80ماده  16شورای ا شوراها و تب نون  قا 50ماده  1قانون 

 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  وصول:ضمانت اجرايي 

 
 

 

 :مي گردد وصول ذيل شرح به كاربري نوع اساس بر تعرفه اين موضوع عوارض

 خواهد اضافه ریال 3300 مربع متر هر ازای به آن بر مازاد و ریال 000/900 مترمربع 30 تا تجاری کاربری با امالک 1-

 . شد

 خواهد اضافه ریال 5000 مربع متر هر ازای به آن بر مازاد و ریال000/000/2مترمربع 50 تا اداری کاربری با امالک 2-

 .شد

    عوارض حداقل رعایت با ریال2000 مربع متر هر ازای به( اداری و تجاری از غیر) کاربری سایر با امالک 3-

 . شد خواهد وصول ریال 000/450

 خواهد اضافه ریال 2800 مربع متر هر ازای به آن بر مازاد و ریال 000/900 مربع متر 30 تا تجاری کاربری با اعیان 4-

 . شد

 خواهد وصول ریال 500/000/1 عوارض حداقل رعایت با ریال 5000 مربع متر هر ازای به اداری کاربری با اعیان 5-

 . شد

 000/450 عوارض حداقل رعایت با ریال1500 مربع متر هر ازای به( اداری و تجاری غیراز) سایرکاربری با اعیان 6-

 .شد خواهد وصول ریال

 وصول و محاسبه اعیانی کارشناسی عوارض فقط ،( آپارتمان) اعیانی کارشناسی عوارض محاسبه در: یک تبصره

 .  گردد نمی عرصه کارشناسی عوارض پرداخت مشمول و گردد می

 عرصه در وضعیت موجود پالک می باشد.مول فوق، مالک متراژ ه دو: در محاسبه عوارض عرصه در فرتبصر
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 عابر(بر حق مشرفیت)ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه م عوارض نام عوارض: -14

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات  50ماده  1قانون شوراها و تبصره  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب كننده:

 بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 :معابر توسعه يا تعريض هاي طرح اجراي از ناشي افزوده ارزش عوارض تعرفه

 توضیحات قانوني منشاء عوارض محاسبه نحوه و ماخذ عوارض نوع رديف

 حق مشرفیتبر عوارض

ند
ب

 
16 

ده
ما

80 
ون

قان
 

وم
وس

م
 به 

ها
ورا

ش
 

 و
ره

ص
تب

 1 
ده

ما
 

50 
ون

قان
 

ت
لیا

ما
 بر 

ش
رز

ا
 

ده
زو

اف
 

 عوارض وصول زمان( : 1) تبصره

 مراجعه هنگام به مشرفیت حق

 به وی قانونی مقام قائم یا مالک

 رابطه در امری هر جهت شهرداری

 .بود خواهد وصول قابل او ملک با

 توسط پرداختی مبلغ( : 2) تبصره

 %20 حداکثر از نبایستی مالک

رسمی  کارشناسی) روز قیمت

 .باشد بیشتر ملک( دادگستری

 

1 

 معـبر بـر در تعریض از پس که امالکی

 .گیرند می قرار اصـلی
14 R ×باقیمانده مساحت 

 

2 

)کم طــرح اجرای از پس که امالکی

 .هستند باقیمـانده دارای عرض(
5 R ×باقیمانده مساحت 

3 

ــینی عقب که امالکی و بعد از  ندارند نش

اجرای طرح تعریض یا توســعه برخیایان      

 واقع می شوند.
R60× باقیمانده مساحت 

 

 خیابان بر همچنان طرح اجرای و تعریض از بعد و بوده گذر بر که است امالکی خصوص در یک بند :یک تبصره

متری واقع شده و بعد اجرای طرح تعریض دارای ارزش  8) منظور پالکهایی است که باالی گذر .گیرند می قرار اصلی

  افزوده می شوند(

گذر ،و گذرهای کم عرض  باشد، باقیمانده دارای تعریض موجب به که است امالکی خصوص در دو بند :دو تبصره

 متری و پایین تر را شامل می شود. 8

 واقع اصلی خیابان بر طرح، اجرای در نشینی عقب هیچگونه بدون که است امالکیبند سه درخصوص : سه تبصره

 . شوند
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 جهت شهرداری به مراجعه زمان در مالک، خودداری و عدم پرداخت عوارض یاد شده توسط  صورت در :چهار تبصره

 .شود می اخذ مالک از مصوب تعرفه آخرین براساس پروانه ساختمانی ،  یا استعالم پاسخ هرگونه

 یاد عوارض پرداخت مشمول نمایند نشینی عقب به اقدام غرامت درخواست بدون مالکی که درصورتی: پنج تبصره

 .گردند نمی شده

تبصره شش: امالکی که در اثر همبادی یا تغییر خط پروژه تعریض) باهمان گذر( داده می شوند، مشمول پرداخت 

 عوارض فوق نمی گردند.

تبصره هفت:طبق بند سه جدول امالک با کاربری مسکونی که بعد از اجرای طرح دارای کاربری تجاری، اداری 

میگردد.) اعالم موارد فوق به اداره درآمدجهت وصول عوارض در زمان  باقیمانده مساحت×R80میگردند، با فرمول 

 های مناطق می باشد.برداشت از پالک، برعهده معاونت شهرسازی شهرداری مرکزی و شهرداری
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 ساختمان بر صدور مجوز تعمیرات عوارض نام عوارض: -15

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

صويب كننده:  ستناد بند         مرجع ت شهر به ا سالمی  صره     80ماده  16شورای ا شوراها و تب نون  قا 50ماده  1قانون 

 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 جهت محاسبه عوارض برصدور مجوز تعمیرات بر اساس جدول ذیل محاسبه می گردد.

 رديف بر تعمیرات عوارض شرح عوارض میزان پروانه هر عوارض حداقل

 1 کاربری مسکونی ریال 000/70 مربع متر هر ریال 600/000

 2 کاربری تجاری مربع متر هر ازای به زمین ضریب فزاینده %120 ریال 000/000/2

 3 کاربری اداری مترمربع هر ازای به ضریب فزاینده %240 ریال 4/000/000

 4 سایرکاربریها مربع متر هر ازای به فزایندهضریب  %90 ریال 000/500/1

 5 اداری نمای تعویض K×S×R ریال10/000/000

 6 تجاری نمای تعویض K×S×R ریال2/500/000

 7 ها کاربری سایر و مسکونی نمای تعویض K×S×R ریال 500/000

 

 درخصوص متعلقه عوارض مطابق...( و مسکونی ، تجاری)  واحد سقف تعویض یا برداشت درصورت :یک تبصره

 .گردد میاقدام ...( و زیربنا ، پذیره ، پارکینگ تامین حذف یا کسر از اعم) ساختمانی پروانه

 قابل غیر بنا احداث تغییرات و ضوابط برابر محاسبه نحوه بررسی از بعد تعمیرات بابت پرداختی عوارض : دو تبصره

 . باشد می عودت

 مبلغ اداری و تجاری واحد مجاز و پنجره درببه ازای هر  وتعویض تعمیرات  درخواست درصورت :سه تبصره

 .شد خواهد وصول ریال200/000 کاربریهامبلغ سایر و مسکونی مجاز و پنجره درب تعویض بابت و ریال 500/000

 باشد می R و R15، R5 بترتیب( ها کاربری سایر) مسکونی و تجاری اداری، های کاربری برای k ضریبتبصره چهار: 

  که بر اساس متراژ اعالم شده توسط کارشناس حوزه شهرسازی شهرداری بندر بوشهروصول می گردد.
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 مازاد ارتفاع مجاز عوارض بر  نام عوارض: -16

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

صويب كننده:  ستناد بند         مرجع ت شهر به ا سالمی  صره     80ماده  16شورای ا شوراها و تب قانون   50ماده  1قانون 

 مالیات بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

در صورتیکه مالک از هر کاربری سقف بناهای احداثی را اضافه بر ارتفاع ضوابط و مقررات شهرسازی ایجاد نماید.        

صادر نماید آنگاه عالوه بر اخذ          سیون رای بر ابقاء بنا  صورتیکه کمی صد ارجاع در  سیون ماده  پرونده تخلف به کمی

بر اساس متراژ اعالم شده توسط کارشناس حوزه      فاع عوارض اضافه ارت مشمول پرداخت   جریمه کمیسیون ماده صد   

 د. شو بشرح ذیل وصول میمحاسبه عوارض یاد شده  شهرسازی شهرداری بندر بوشهر می گردد.

 

 محاسبه عوارض شرح رديف

 N×Z ×R×S عوارض اضافه ارتفاع 1

 

Z ضریب تصویبی شورای اسالمی شهر :(R5) 

N  : ارتفاع بناتفاوت(ی مجازn2 با)(موجودn1.بر اساس ضوابط طرح تفصیلی می باشد ) (n1-n2) 

S   مساحت بنای موجود : 
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 عوارض تاسیسات شهری نام عوارض: -17

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات  50ماده  1تبصره  ،قانون شوراها  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب كننده:

 .قانون تنظیم ارتباطات رادیویی و بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

ابیشد.ا ینالا یضامخصاوانصناییا یسیداتیزی یتاشساعام 

ا:اتیزی یتاشساعاهمینند

ااهیعامخیبا تا) یا ن ل،اهما ها ول،ای یتلاو...(دکل -۱

 اتیزی یتامخیبا ت،اباق،او  یتانیاوا،ا ی  -2

 ااتا ن فایاماتایهیا -۳

 ااهیعاآب،ازاخااوا ی امنبع -4

 اکیفاهیعامخیبا تا -5

 اهیعامادم آویعاکمکهیعا مینا،اجمعهیعاتهفن،اصندوقکیازک -6

 ااهیعاباقدکل -7

اعافراقیدانشدهابیشد.ها انراتیزی یت اکرادی یناتا -۸

 هاها و ديشآنتن ،تاسیسات  ،هاي مخابرات بر دكل صدور مجوزعوارض 

ایییلا۰۰۰/۰۰۰/۸۰ابرامبهغاییاآنتنبرا   عاهاادکلا

ایییلا۰۰۰/۰۰۰/۱۰برا   عاهاادیشامخیبا تا

ا یاد.هیعاخینگ اوامصییفاشخص اتعهقانم هیاواآنتن:الا یضافاقاشیملادیشیکاتبصاه
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صاهادو:ا شادابیانا ااااااااااااتب صنام ا ص (ان صا شساد یع)لمام اوخ ض امتعهقابرا دکهسیعامخیبا ت اکرادیا ی 

کییشنیسایزم اد د  تاعاوابعداتصایناشای عا زالم اشساابصایتامیهینراوا نعقیداقا ید دا  امادعا خ ا

ام ا ادد.

 حاصل از بهره برداري فیبر نوري : درآمد

 000/100به شهرداری اجازه داده می شود بابت هر متر طول اجراء، مبلغ در راستای صدور اجرای پروژه فیبر نوری 

 حاصل بهره برداری فیبر نوری اخذ شود .  درآمدریال به عنوان 

 یاد شده ، بعد از صدور مجوزات الزم ) مجوز حفاری و ...( می باشد.درآمدتبصره یک: اخذ 
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 عمومی و شهریعوارض تأمین سرانه خدمات  نام عوارض: -18

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

نون مالیات قا 50ماده  1تبصره  ،قانون شوراها  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب كننده:

  بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

ستناد بند   صره    80ماده  16به ا شوراها و تب صره    1قانون  ستناد تب  3قانون مالیات بر ارزش افزوده باتوجه به اینکه به ا

صالح ماده   صد از ملک خود را هنگام تفکیک یا       شهرداری  101قانون ا ست و پنج در سقف بی ها مالکین مکلفند تا 

تأمین سرانه فضاهای عمومی و همچنین تا بیست و پنج درصد از باقیمانده ملک خود را جهت تامین معابر      افراز برای 

صره چهار قانون فوق          ستناد تب شهرداری تحویل نمایند. از طرفی به ا صورت رایگان به  شهر ب الذکر اگر امکان  سطح 

تواند با مجوز شورای اسالمی شهر معادل  ی میپذیر نباشد شهردارتامین انواع سرانه فضاهای عمومی و خدمات امکان

ــبت به تفکیک یا افزار ملک خود    ــهرداری نس ریالی آنرا از مالک دریافت نماید فلذا کلیه مالکینی که بدون اجازه ش

  اند مکلفند برابر جدول ذیل نسبت به پرداخت وجه به شهرداری اقدام نمایند.اقدام نموده
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 درصد ملک نوع کاربری ردیف

 7 مسکونی 1

 12 آموزش تحقیقات و فناوری 2

 12 آموزشی 3

 16 اداری و انتظامی 4

خدماتی) انتفاعی و غیر انتفاعی (-تجاری 5  12 

 12 ورزشی 6

 12 درمانی 7

هنری -فرهنگی 8  12 

 12 پارک و فضای سبز 9

 12 مذهبی 10

 12 تجهیزات شهری 11

 12 تاسیسات شهری 12

و نقل و انبارداریحمل  13  12 

 12 نظامی 14

 12 باغات و کشاورزی 15

 12 میراث تاریخی 16

 12 طبیعی 17

 12 حریم 18

 12 تفریحی و توریستی 19

 12 صنعتی 20

، وصول   گرددتوسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می    پالک مادر که قیمت روز زمین سهم قابل وصول براساس    

 می شود.
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 عوارض شهر ایمن و هوشمند عوارض:نام  -19

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات  50ماده  1تبصره  ،قانون شوراها  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب كننده:

 . بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 و... در  نصب سیستم نظارت تصویریها وهای هوشمندسازی ترافیک، پارکینگبه منظور تأمین قسمتی از هزینه

دیگر امکانات برای شهروندان عوارض شهر ایمن و هوشمند طبق جدول ذیل  جهت پایش شبانه روزی وبوشهر شهر

 .گرددمحاسبه و وصول می

 

 

 محاسبه عوارض شرح ردیف

 عوارض شهر ایمن و هوشمند 1

با کاربری اداری، درصد از جمع مبلغ عوارض پروانه ساختمانی  ده

  انتظامی،بهداشتی و درمانی)دولتی(،آموزشی و آموزش عالی)دولتی(

 سایر ارگانهای دولتی. و 

 عوارض شهر ایمن و هوشمند 2
کاربری  با ساختمانیاز جمع مبلغ عوارض صدور پروانه یک پانصدم 

 مسکونی

 عوارض شهر ایمن و هوشمند 3
سایر از جمع مبلغ عوارض صدور پروانه ساختمانی درصد  یک

 کاربریها
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 عوارض ساالنه استفاده از کاربری مغایر نام عوارض: -20

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات  50ماده  1تبصره  ،قانون شوراها  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  تصويب كننده:مرجع 

 . بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

ستناد ماده   سال       7به ا شهرسازی و معماری ایران مصوب  شهرسازی را        1351قانون  ست ضوابط  شهرداری مکلف ا

های توسعه شهری   های قید شده در پروانه ساختمانی یا در طرح  رعایت نماید. از طرفی مالکین نیز مکلفند در کاربری

که هر مالک خالف ضوابط شهرسازی در ملک از    فقط براساس کاربری قید شده در ملک استفاده بنماید. در صورتی    

کاربری مغایر اســتفاده نماید. شــهرداری باید مراتب را به کمیســیون ماده صــد ارجاع تا اقدامات الزم بعمل آید. تا 

درصد عوارض   10معادل را  ساالنهکه فرآیند کمیسیون ماده صد طی گردد مالک یا ذینفع مکلف است عوارض زمانی

حوزه شهرسازی شهرداری مرکزی و مناطق موظف می باشد نسبت به        به شهرداری پرداخت نماید. پروانه ساختمانی  

 اقدام نماید.   به اداره درآمدجهت محاسبه عوارض یاد شده اعالم امالک یاد شده 

 

قانون شهرداریها  100ون ماده تبصره: عوارض وصول شده فوق الذکر تا زمان محاسبه می گردد که رای قطعی کمیسی     

به مودی ابالغ شده باشد و مودی نسبت به پرداخت عوارض قانونی خود به نسبت رای صادر شده از کمیسیون ماده         

 قانون شهرداریها اقدام نماید. 100
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 بسیعاخدمیتابساهاباد یعاماقا :نام درآمد  -21

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

نون مالیات قا 50ماده  1تبصره  ،قانون شوراها  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب كننده:

 . بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

ــاختمانها جهت فعالیت تجاری به ازای هر متر مربع 20-1 ــد 10معادل ( بهای خدمات بهره برداری موقت از س درص

سال       ساختمانی تعرفه روز برای مدت یک صدور پروانه  سبه و اخذ می گردد  ،ضریب تعرفه عوارض مترتب بر         .محا

شهر      سطح  صی جهت احداث پارکینگ عمومی در  صا ست   ، عوارض پذ)هزینه اخت ساس نوع درخوا یره کاربریها برا

فعالیت، عوارض زیربنا، عوارض مازاد برســطح اشــغال تراکم، عوارض ارزش افزوده ناشــی از تغییر کاربری جهت 

 محاسبه عوارض یاد شده لحاظ می شود.(

ــای روباز به ازای هر متر مربع ، بسیعاخدمیتابساهاباد یعاماقا( 20-2 ــد از عوارض   از فض معادل پنجاه درص

 .محاسبه واخذ می گرددمشمول فوق الذکر 

 وصول این عوارض هیچ گونه حقی در خصوص تغییر کاربری برای صاحب ملک ایجاد نمی کند. :یک تبصره 

قانون نظام صنفی پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز  27ماده  3طبق تبصره  :دو تبصره 

 از حقوق صنفی نخواهد شد. هیچ یک

 توضیحات تکمیلی به شرح ذیل میباشد: :سه تبصره 

 (20توضیحات ماده 

اصالحی قانون شوراها و تبسره یک ماده      80ماده  16مستند به بند   از ساختمانها  بسیعاخدمیتابساهاباد یعاماقا

 شرح ذیل محاسبه می گردد:تمانها بهره برداری موقت از ساخقانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض سالیانه ب 50

مطب و سایر حرف وابسته   ، درمانی )بصورت انباری، تجاری، آموزشی نجایی که بعضی از مالکان امالک خود رااز آ

غیر از کاربری مربوطه مورد استفاده قرار می دهند مراتب جهت تعیین تکلیف در شهرداری و مراجع    به  ...و درمانی (
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سیونهای ماده   شد    صد  ذیربط از جمله کمی سیدگی می با ضوع در مراجع مذکور مطر یا تاو ... در حال ر ح  کنون مو

لذا به منظور وده و قصد اخذ مجوذ دائم ندارند صورت موقت بان متقاضی استفاده از ملک خود بنشده باشد و یا مالک 

بهره برداران مســتاجران در ســطح محدوده و  ،الکانینفعان این گونه امالک از ماز ذ و شــهروندی تامین حقوق شــهر

شهر   شهر حریم  شهرداری   بو شهر ،    بسیعاخدمیتابساهاباد یعاماقاتحت عنوان  بهای خدماتیمی تواند  بندر بو

 سالیانه اخذ نماید:

 شهرداری حق صدور مجوز بهره برداری موقت بر روی پارکینگهای موجود )ساخته شده یا ذکر شده در      :یک ره تبص 

 ی و امالک با کاربری و ضابطه پارکینگ (را به عنوان استفاده غیر پارکینگ ندارد .ضپروانه و مجوزهای صادره و ارا

هیچ گونه جهت بهره برداری سالیانه بوده و  هره برداری موقت بر اساس مراتب فوق صرفاًبصدور مجوز   :دو تبصره 

 مجدداً هسالشهرداری میتواند پس از انقضای آن مدت یک .نماید رای صاحب آن ایجاد نمیحق دیگری تحت هر عنوان ب

با اخذ مجوز بهره برداری موقت وفق مقررات روز نسبت به تمدید مجوز بهره برداری موقت اقدام ویا از ادامه کار 

 جلوگیری نماید.

بابت استفاده    صرفاً کاربری محسوب نمی گردد بلکه   تغییر ،بسیعاخدمیتابساهاباد یعاماقاپرداخت  :سه   تبصره 

 می باشد. ،آن پرداخت شده است بهایو بهره برداری موقت و صرفأ برای مدت زمان مشخصی که 

  ،میسر گردد مربوطهچنانچه به هردلیل امکان تغییر کاربری و استفاده دائم ازملک مورد نظر با کاربرهای  : چهارتبصره 

متعلقه وفق  بهای باشد، ی بنامبنی بر ابقاصد رأی کمیسیون ماده  دی یا در اثر صدوراز اینکه براساس تقاضای مو اعم

ــتور العمل های مربوطه ــبه و به مقررات جاری و دس ــول بوده وهیچگونه ارتباطی باوجوه   نرخ روز قابل محاس وص

ــوبه ندارد  ــده وفق این مص ــت دراینگونه موارد، .پرداخت ش ــدور مجوز بدیهی اس          از زمان پرداخت عوارض و ص

 منتفی خواهد شد. ،موضوع این ماده برای زیر بنای دارای مجوز دائم بهایبهره برداری دائم وصول 

صره   سرگردد      :پنج تب ستفاده دائم از ملک مورد نظر باکاربری های فوق می چنانچه به هر دلیل امکان تغییر کاربری و ا

بهای بهره برداری مبنی بر ابقا باشد و مالک   100اعم ازاین که براساس تقاضای یا در اثر صدور رأی کمیسیون ماده     

ــمول پرداخت عوارض این ماده از ،دموقت را پرداخت ننمای ــال ابتدای  مش )بدلیل برقراری عوارض ازاین   1398س

 می باشد. تاریخ (
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صره   ستفاده     صدور مجوزبهره برداری موقت و یا  :شش  تب ستثنای پارکینگ(جهت ا امکان بهره برداری از امالک )به ا

شهرسازی     در صورتی است که با نظر شهرداری ازنظرضوابط فنی،     ، صرفاً بهره برداری موقت بهایموقت با پرداخت 

ست  ترافیکی آلودگی محیط سازی اخذ نظرکتبی معاونت            و ... یزی شهر ضوابط  صوص  شد و درخ شته با مغایرت ندا

 زی و معماری شهرسازی ضروری است.شهرسا

صره   ستأجر و...  یا ذینفع ملک اعم از بهره بردار مالک :هفت تب ضامناً  م شهرداری در این     مت ضامن پرداخت مطالبات 

 خصوص می باشند.

از جمله جهت بهره برداری ازملک بوده و نافی وصــول دیگر عوارض قانونی  عوارض مزبورصــرفاً :هشــت تبصــره 

 نخواهد بود. و ... و عمران شهری عوارض نوسازی ،ه محل مشاغلعوارض سالیان

صره   سال   :نه تب شند،     1398از ابتدای  صوبه نمی با ستفاده از ملک به نحو مذکور در این م    چنانچه ذینفعان مایل به ا

 اقدام نمایند. فعالیتنسبت به تعطیلی محل می بایست 

قانون شهرداری  77عوارض موضوع این مصوبه کمیسیون ماده مرجع رفع هر گونه اختالف در خصوص  :ده تبصره 

 خواهد بود.

بهره برداری از  بهایچنانچه امالک مورد نظر دارای فضای باز باشد و مالک از آن استفاده نماید بایستی  :یازده تبصره 

 ماید.سالیانه بهره برداری موقت ازفضای باز پرداخت ن بهایفضای باز سالیانه خود را طبق فرمول 

می بایست از شهرداری مجوز اخذ نموده  اده از مزایای این ماده از تعرفه منابع درآمدی،متقاضیان استف :دوازده تبصره 

 و براساس آن نسبت به استفاده اقدام نمایند.

 مادههره برداری موقت به شرح مذکور در این داری بنا به تقاضای متقاضیان با بدر مواردی که شهر :سیزده تبصره 

امکان طرح هرگونه ادعای احتمالی بعدی  متقاضیان، با قرارداد انعقاد و بایستی درقالب اخذتعهد موافقت می نماید،

متقاضیان  از اداری ودیوان عدالت اداری درخصوص تغییرکاربری وحقوق مکتسبه را شبه قضایی، درمراجع قضایی،

 سلب وساقط نماید.

بهره  اخذرضایت سایرمالکان درهنگام صدورمجوز ون تملک آپارتمان ها،درخصوص امالک مشمول قان :14تبصره

 .برداری موقت توسط شهرداری الزامی است
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 :عوارض ناشي ازخدمات واستفاده موقت ازفضاهاي روباز

(اعم ازباغات برگزاری فعالیتبه منظور اخذحقوق شهرازمتقاضیان استفاده موقت ازامالک واراضی)جهت انجام هرنوع 

 چوب فروشی ها،، آهن فروشی ها نمایشگاههای اتومبیل، انباری های تجاری، عرقیات، فروش گل وگیاه، مجالس،

فعالیت های ورزشی واقع ی مشابه به استثنا سایرموارد و مصالح فروشی ها قراضه فروشی ها، سنگ فروشی ها،

به نحوی درفضاهای  انجام وادامه فعالیت آنهاکه  تجاری و... خدماتی، اعم ازتولیدی، بوشهردرمحدوده وحریم شهر

قانون مالیات برارزش افزوده به شهرداری بندربوشهرمی تواند یک ماده پنجاه  مستندبه تبصره روبازصورت می گیرد،

 فرمول محاسبه واخذگردد: طبقا  فضیهیعایوبی (ابسیعاخدمیتابساهاباد یعاماقاسالیانه عوارضی تحت عنوان)

تقاضای  نخواهدکرد.چنانچه متقاضی، خت عوارض موصوف هیج گونه حقی برای متقاضیان ایجادپردا :یک  تبصره

صدورمجوزموقت آن ازلحاظ ضوابط ومقررات طرح  و تغییرکاربری ویااحداث بنا درملک موردنظرراداشته باشد

ادامه استفاده ازفضای بدیهی است  وفق مقررات مشمول پرداخت کلیه عوارض متعلقه می گردد. تفصیلی بالمانع باشد،

 .فوق می گردد بهایباز باقیمانده مشمول پرداخت 

 فوق الذکرصرفاًدرصورتی است که مطابق با بهایصدورمجوزموقت بهره برداری ازفضای بازباپرداخت  :دو  تبصره

 .مغایرت نداشته باشد زیست محیطی و... ترافیکی، شهرسازی، نظرشهرداری باضوابط فنی،

 نماید، شهرداری اقدام به احداث بنادرامالک مشمول این مصوبه نموده یا از چنانچه مالکان بدون اخذمجوز :سه  تبصره

جرایم وعوارض  چنانچه رأی کمیسیون مبنی برابقای بناهای احداثی باشد.صد،  پس ازارجاع موضوع به کمیسیون ماده

کماکان اقدام به استفاده  چنانچه بهره بردار و گرددمربوط به زیربناهای احداث شده وفق مقررات بایستی محاسبه واخذ

 .موضوع این مصوبه می گردد بهایمشمول پرداخت  ازفضای بازباقی مانده نماید،

 ،می باشد وارتباطی باسایرعوارض تکلیفی مودیان جهت بهره برداری ازفضای باز فوق صرفاً بهای :چهار تبصره

 سرانه خدمات عمومی و شهری و ...( ندارد. پرداخت پسماند و تامین)عوارض شغلی ،عوارض نوسازی ،بهای خدمات 

من پرداخت مطالبات شهرداری در این اض متضامناً مستاجر و ... ،مالک ذینفع ملک اعم ازبهره بردار، :پنج تبصره 

 باشند . خصوص می

به ازای هر ماه  1398سال جهت برگزاری مجالس در و تاالرهای بهره برداری موقت از باغات  بهای :شش تبصره 

 کمتر گردد. ریال 000/000/10نبایستی از مبلغ 
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تعهد رسمی مبنی بر  ، درآمدیشهرداری مکلف است از متقاضیان استفاده از مزایای این ماده از تعرفه  :هفت تبصره 

ای بعدی در مربوط و عدم استفاده پس از مدت مندرج در مجوز موقت و سلب حق طرح هر گونه ادع بهایپرداخت 

که شهرداری دیوان عدالت اداری و این ،مالی در کلیه مراجع اعم از قضاییرابطه با کاربری ملک و سایر حقوق احت

باشد که پس از پایان مدت قرارداد بدون هر گونه مراجعه قضایی نسبت به اعاده زمین به وضع سابق اقدام  مجاز می

اد که از سوی مدیریت حقوقی شهرداری تایید می گردد(با امضای طرفین نماید را در قالب قرارداد مشخص )تیپ قرارد

 ، درج نماید.مشخصات آن را در مجوز موقت صادرهاخذ و 

ذکر شماره و تاریخ تعهد رسمی محضری متقاضی در قرارداد و مجوز موقت الزامی است و قرارداد   :هشت تبصره 

 در صورت موافقت شهرداری قابل تمدید است.

بر اساس اعالم مودی به صورت فرم  ،مربوط به مساحت قابل بهره برداری: در صورت عدم وجود سوابق نه تبصره 

 موصوف مورد محاسبه قرار گرفته و به طور علی الحساب دریافت می گردد. بهایخود ابرازی 

ی ها خواهد قانون شهردار 77: مرجع رفع هر گونه اختالف در خصوص عوارض موضوع کمیسیون ماده ده تبصره 

 بود.

ذ نموده و می بایست از شهرداری مجوز موقت اخ درآمد: متقاضیان  استفاده از مزایای این ماده از تعرفه یازده تبصره 

 بر اساس آن نسبت به استفاده اقدام نمایند.

تهیه و بر اساس  ،شهرداری مجوز موقت مربوط  به موارد مشمول این تعرفه را در قالب فرم مشخص :دوازده  تبصره

 آن اقدام نماید.
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  (دریا کردن خشک) استحصال بر عوارض نام عوارض: -22

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات  50ماده  1تبصره  ،قانون شوراها  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب كننده:

 . بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 

 

  (:دريا كردن خشک) استحصال بر عوارض
سبه         ساس فرمول ذیل محا ستحصال از دریا بعد از اخذ مجوزات قانونی توسط مودی بر ا سبه عوارض ا           جهت محا

  .می گردد

                            R150×S                                 : )متراژاستحصال )خشک شده S 
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 و عوارض بر حفاری  هزینه بهای خدمات  :درآمدنام  -23

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

نون مالیات قا 50ماده  1تبصره  ،قانون شوراها  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب كننده:

 . بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 98نحوه برآورد مالي  مجوزات صادره حفاري بر اساس قیمت پیشنهادي سال 

 :صدور مجوز حفاری عوارضفرمول محاسبه 

 A  مساحت حفاری ×ضریب اهمیت معبر ×ضریب منطقه ای×ضریب نوع حفاری×ضریب مدت حفاری وترمیم  ×

 

 .: ضریبی است که سالیانه طی مصوبه شواری محترم شهر مشخص  می گردد Aضریب  

تا ، 1/1، تا دوهفته عدد 1ضریب مدت حفاری و ترمیم: این ضریب با توجه به درخواست مودی برای یک هفته عدد

 می باشد. 2و بیش از دو ماه عدد  7/1، تا دوماه عدد 4/1، تا یک ماه عدد 2/1سه هفته عدد 

 می باشد.  5/1وترانشه باز عدد 2/1و گالری سنتی عدد  1ضریب نوع حفاری:براساس لوله گذاری )میکرد تونل( عدد 

متر  18متر تا  8خیابان اصلی با عرض ، 3/1، کوچه ومحالت عدد 1ضریب منطقه ای : ضریب منطقه ای پیاده رو عدد 

 می باشد. 2متر، عدد  18و برای بزرگراه و باالی عرض  7/1با عدد 

ریال 000/980هزینه هر متر مربع آسفالت مبلغ :   (۱  

ریال  000/600( هزینه هر متر مربع موزاییک مبلغ : 2  

ریال  000/480(هزینه هر متر مربع بتن مبلغ : 3  

ریال 900/22تر تراش آسفالت مبلغ : سانتیم 5(هزینه 4  

ریال 000/100(هزینه هر سانتیمتر روکش آسفالت مبلغ : 5  

ریال  000/66:                            A ( مبلغ  ضریب 6  
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تبصره: هزینه هر متر آسفالت ، بتون و... براساس آخرین نرخ اعالم شده در بورس اعالم می گردد که مبنای محاسبه 

 هزینه ترمیم قرار می گیرد. 

 

 

حفاري  هزينه اصول الزمه در انجاماخذ   

 

کییاواپاد خاامبهغااا یییلادیا   عایلییاااااا۰۰۰/۰۰۰/۱تعطیه ا

 نکادناهاکد ما  اما ید

 زوتفیدها  اتیبهاهیعای هنمیی اوای نند  ا،چا غاچشومکااالدما

خیواتعییناشوووودهادیامسا  تااااااا یااشوووا یطا لدمایلی  ناوا

 حفییع

لدمانصوووناتیبهاعامشوووخصووویتاپاو هاییابناادیا بتد اوا نتسیعا یییلاا۰۰۰/۰۰۰/2دیا   عاهااتیبهاامبهغا

 پاو ه

ییلاوااا۰۰۰/2۰۰تعطیه اپاو هاوابا عاهاامتاانا یاخطاامبهغا ی

 یییلا۰۰۰/۸۰۰با عاد یب اادیا   عاهاامتاامبهغا

 لدما زتفیدها  اد یب ااوانا یاخطاا

 لدما زتفیدها  امیشیناآالتالکااشدهادیاهاامسا  یییلا۰۰۰/5۰۰/۱تعطیه اکییاواپاد خاامبهغا

 لدما زتفیدها  اکیتاا یییلابیبااهاامتاا۰۰۰/5۰۰تعطیه اکییاواپاد خاامبهغا

 لدما زتفیدها  اصفحرافهزعاباایوعاتا نشرا)پلالبای( یییلادیاهاایو اا۰۰۰/5۰۰/۱دیا   عالدما زتفیدهامبهغا

 لدمایلییاالاضاواطالاکینیلاحفییعامندیجادیامسا  یییلا۰۰۰/۸۰۰هزینرادیا   عاهاامتاامبهغا

 لدمامطیبقاام یااحفییعادیخا زت  دوابا باامسا احفییع

 حفییعابدونامسا  ا احفییعزرابا بااهزینرامس

صایتانیی ابدونابرایوکشاااا زرابا بااهزینرامسا احفییعاوادیا

 دیصدابیشتاا۱5دیییفااهزینراکیملابعالوها

حفییعادیامحلاهیعاصوودویامسا ا  اطافاشووساد یعاممنادا

 .م ابیشد
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 الحسنهعوارض بر بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض  نام عوارض: -24

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات  50ماده  1تبصره  ،قانون شوراها  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب كننده:

 .قانون تنظیم ارتباطات رادیویی و بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

ریال  000/150الف( حداقل عوارض پایه شعب بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه به مبلغ   

 تعیین می گردد. 

 متر مربع در نظر گرفته می شود. 20تبصره: حداقل مساحت برای شعب 

 ب( فرمول محاسبه عوارض به شرح ذیل می باشد . 

r= hk+[(hk(m-f)]  نا الا یضابا عاهامیهااااااااااااااااااااااااااااا 10 ÷   

h:عوارض پایه      k:عنوان فعالیت     f: حداقل مساحت    m:مساحت کل 

 

ساس آخرین اطالعات             سبه برا سه و...، مبنای محا س سط بانک عامل، مو صورت عدم اعالم متراژ زیربنا تو صره: در تب

شد و بانک،               شده نبا ستم یاد  سی شد. مادامی که هیچگونه اطالعاتی در  شهرداری می با شهرسازی  ستم  سی موجود در 

سه و... نیز از اعالم زیربنا مورد فعالیت امتناع ورزد، مال    س صول عوارض  و      مو شخیص و سبه اعالم مامورت ک محا

 قانون شهرداریها می باشد.  77مرجع رسیدگی به حل اختالف کمیسیون ماده 
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 ج(جدول مبنای محاسبه عوارض :

 رديف موقعیت و عنوان فعالیت Kضريب     

 زاپازت ابینکسی ۱۰

ک
 بین

۱ 

 2 شعنابینکسی ۸

 ۳ بیجراوازییااما کز 5

 

7 
 

 زاپازت اماز یتامی  اوا لتبییع

 ر
از
 م

 

4 

 

4 
 

 شعناماز یتامی  اوا لتبییع

 

5 

 

۳ 
 

 کهیراشعن

وق
ند
 ص

 

6 
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 بهای خدمات اماکن تفریحی ، فرهنگی و هنری  :درآمدنام  -25

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

نون مالیات قا 50ماده  1تبصره  ،قانون شوراها  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب كننده:

 . بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 

بهاي خدماتمبلغ  شرح رديف  

ورودی سینما بلیط بهای خدمات 1 یا حسب قرارداد منعقد شده جهت نمایش پول بلیط 3%   

 نمایش جهت شده منعقد قرارداد حسب بلیط پول %1 هاسیرک بلیط بهای خدمات 2

 .گردد نمی شده یاد بهای پرداخت مشمول و نمایشگاه   تئاتر 3

 

تبصره: مسئولین محل برگزاری مراکز فوق بایستی بلیطهای ورودی خود را مهمور به مهر شهرداری نموده و تاریخ و     

محل برگزاری برنامه را حداقل یک هفته از اجرا بصورت کتبی به شهرداری اعالم نمایند. متولیان ، مسئولین و مالکین 

 اشند. محل برگزاری متضامناً ضامن پرداخت این عوارض می ب
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 عوارض ساالنه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعاالن اقتصادی  :درآمدنام  -26

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

نون مالیات قا 50ماده  1تبصره  ،قانون شوراها  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب كننده:

 . بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 :عوارض ساالنه خدمات از كلیه اماكن مورد استفاده فعاالن اقتصادي

 )به ريال( عوارضنرخ  شرح رديف

 000/500/4 نمایندگی بیمه )کلیه نمایندگی در سطح شهر بوشهر( 1

 000/000/10 دفاتر مرکزی بیمه های خصوصی ) پارسیان، اقتصاد نوین،...( 2

 فروش بهای بلیط 5 )حسب بلیط فروشی یا قرارداد(عوارض بر کنسرتها 3

 000/000/4 ریال اضافه می شود.(    000/500نازل)به ازای هر نازل مازادمبلغ  6جایگاه سوخت تا عوارض بر  4

 000/000/4 دفاتر طراحی و... نقشه کشیهای ساختمانی   5

 000/300 عوارض بر تعمیرات و واکس کفش در سطح شهر ماهیانه 6

 000/000/7 عوارض بر مراکز رادیولوژی، سونوگرافی و... 7

 000/000/3 دفاتر اسناد رسمی 8

 000/000/3 و دفاتر پیشخوان 10دفاتر پلیس بعالوه  9

 000/000/5 آموزشگاه راهنمایی و رانندگیدفاتر  10

 000/000/2 دفاتر عقد و ازدواج 11

 000/500/5 مطب پزشکان عمومی ، دامپزشکی، روان پزشکی 12

 000/500/7 مطب پزشکان متخصص و ارتوپد 13

 000/500/8 مطب دندان پزشکان 14

 000/500/3 داروخانه ها و... 15

 000/500/4 آزمایشگاه تشخیص طبی 16

 000/500/3 دفاتر فروش بلیط هواپیمایی و قطار 17

 000/000/7 دفتر و نمایندگی شرکتهای تولید و صادراتی و وارداتی 18

 000/000/7 و... نمایندگی بازرگانی و کارخانجات و سایر دفاتر خدماتی ، تجاری 19

 000/000/1 دفتر مخابراتی 20

 000/000/5 خارجی و دفاتر ویزا آژانس و تورهای مسافرتی داخلی و 21
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 درصد اخذ می گردد.50برای برگزار کنندگان موسیقی بومی استان بوشهر،  چهارتبصره یک: ازعوارض ردیف 

عوارض ساالنه تبصره دو: به شهرداری بندر بوشهر اجازه داده می شود در راستای برون سپاری موضوع وصول 

درصد از مبلغ وصول شده به شرکت یا موسسات  15با سهم  خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعاالن اقتصادی

 مجاز اقدام نماید. 

 

 

 000/000/2 آموزشگاههای کامپیوتر 22

 000/000/7 و... آموزشگاههای زبان خارجه 23

 000/000/4 ءدفاتر وکال 24

 000/000/10 درمانگاههای خصوصی 25

 000/000/3 باشگاه بدنسازی  و... 26

 000/500/5 عوارض مراکز فیزیوتراپی  27

28 
ضای      پیمانکاران  ساز،جمع آوری طباله ، ف ساخت و  اجرای پروژههای عمرانی، ابنیه ، مطالعاتی، 

 سبز و هر قراردادی که مشمول بیمه باشد.
 درصد از کل قرارداد1

 000/000/6 تاالرهای پذیرایی،هتلها، هتل آپارتمان ها  29

 000/000/7 شرکتهای نمایندگی انواع خودروههای خارجی و ایرانی  30

 000/000/5 بنگاه و دفاتر باربری   31

 000/000/5 مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی  32

 000/000/9 غیر دولتی و موسسات آموزش دانشگاههای  33

 000/000/8 استخرهای شنا عمومی 34

 000/000/8 خدمات خودپرداخت بانکها 35

 000/000/7 شرکتها و موسسات تبلیغاتی 36
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 و نقل و سایر وسایل حمل عمومی خودروهای وبهای خدمات ناشی بر انتقال سالیانه عوارض :درآمد نام  -27

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

نون مالیات قا 50ماده  1تبصره  ،قانون شوراها  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  كننده:مرجع تصويب 

 . بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 

 

 مبلغ به ريال شـــــرح رديف

 ۰۰۰/۶۰۰ ( شهری واحد خط های اتوبوس جز به) اتوبوس انواع ساليانه عوارض ۱

 ۰۰۰/۶۰۰ ساليانه عوارض آخرين اساس بر اتوبوس انتقال و نقل از ناشي خدمات بهای 2

 ۰۰۰/۴۵۰ تن ۳ ظرفيت تا چرخ ۶ تا کاميون ساليانه عوارضو  بوس ميني ساليانه عوارض ۳

 ۰۰۰/۴۵۰ تن ۳ ظرفيت تا چرخ ۶ تا کاميون و بوس ميني انتقال و نقل  از ناشي خدمات بهای ۴

 ۰۰۰/۴۰۰ تن ۵ ظرفيت با چرخ ۱۰ تا چرخ ۶ کاميون ساليانه عوارض ۵

 ۶۰۰/۰۰۰ تن ۵ ظرفيت با چرخ ۱۰ تا چرخ ۶ کاميون انتقال و نقل  از ناشي خدمات بهای ۶

 ۷۰۰/۰۰۰ ( کمرشکن و کفي)  باال به چرخ ۱۰ کاميون ساليانه عوارض ۷

 ۰۰۰/۷۰۰ (کمرشکن و کفي) باال به چرخ ۱۰ کاميون انتقال و نقل  از ناشي خدمات بهای ۸

 ۰۰۰/2۰۰ موتوری های قايق انواع بر ساليانه عوارض 9

 ۰۰۰/2۰۰ موتوری های قايق انواع انتقال و نقل از ناشي خدمات بهای ۱۰

 ۰۰۰/۱۳۰ هرتن اساس بر سفارشي و صيادی های لنج بر ساليانه عوارض ۱۱

 ۰۰۰/۱۳۰ هرتن اساس بر سفارشي و صيادی های لنج انتقال و نقل از ناشي خدمات بهای ۱2

 ۰۰۰/۰۰۰/۱ عوارض ساالنه ماشين آالت خاص راه سازی و حفاری  ۱۳

 ۰۰۰/۵۰۰/۱ هرسرويس ازای به داخلي آبهای سطح در موتوری غير و موتوری های دوبه توسط بار حمل عوارض ۱۴

 .گردد می مذکورمحاسبه مشابه خودروهای معادل فوق، جدول در نشده قید خودروهای سایر :تبصره
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 هداری()کنترل و رفع سد معبر، کنترل ساختمانی و حق نگاجرائیات بهای خدمات مترتب بر :درآمد نام  -28

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

قانون مالیات  50ماده  1تبصره  ،قانون شوراها  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب كننده:

 . بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:
 

 بهاي خدمات)بريال( اخطار شفاهي و كتبي )كنترل ساختماني(بهاي خدمات  شرح رديف

  70/000 داربست آوری جمع هزینه 1

 (دستگاه هربه ازای )  1/000/000 مکسل، دستگاه خم کن برقی آوری جمع هزینه 2

 (متربه ازای هر )  40/000 میلگرد - نبشی آوری جمع هزینه 3

 (متربه ازای هر )  100/000 هزینه قالب فلزیو  تیرآهن آوری جمع هزینه 4

 (عدد هربه ازای )  700/000 و باالبر آب منبع ، پنجره و درب آوری جمع هزینه 5

 (دستگاه هربه ازای )  500/000 برقی سنگ بر، کاشی آوری جمع هزینه 6

 (دستگاه هربه ازای )  600/000 ویبره برقی، اره جوش، موتور آوری جمع هزینه 7

 (متربه ازای هر)  10/000 تراز شیلنگ و طناب آب، شیلنگ آوری جمع هزینه 8

 (عدد هربه ازای )  350/000 نردبان، قیف باال بر (منبع)آب بشکه فرغون، آوری جمع هزینه 9

 (عدد هربه ازای )  600/000 هوا کپسول و گاز کپسول آوری جمع هزینه 10

11 
 سطل، چکمه، استانبولی، شمشه، بیل، دیلم، آوری جمع هزینه

 شاقول و مار چکش، کلنگ، پتک، تراز،نبشه،
 50/000 ( عدد هربه ازای) 

  7/000 بلوک آوری جمع هزینه 12

 (دستگاه هربه ازای )  1/000/000 مکسل، دستگاه خم کن برقی آوری جمع هزینه 13

  000/000/1 هزینه جمع آوری درب و پنجره 14

 برای هربار  000/700 عدم نصب تابلو مشخصات ساختمانی 15

 برای بار اول  000/500/3 کارگاهیعدم اجرای محصور محدوده  16

 ریال  000/000/10 حفاظتی مشرف به معبرعمومی یاحصار عدم احداث تونل 17

درصورت تکرار مرحله دوم معادل دوبرابر مبلغ مصوب و درصورت تکرار برای مرحله  17لغایت  16تبصره: ردیف 

 معادل سه برابر مبلغ مصوب اولیه اخذ می گردد. عالوه به معرفی به مراجع قضایی سوم 
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ف
دي

ر
 

 بهاي خدمات كنترل و رفع سد معبر شــــرح

 ( ريال)  خدمات بهاي

 اخطار

 و شفاهي

 كتبي

 سوم مرتبه هزينه دوم مرتبه هزينه اول مرتبه هزينه

 دوم بار 700/000 اول بار  500/000 مجوز فاقد های درمحل کاال فروش و خودرو توقفهزینه  1

2 
 مشخص های محل در کاال فروش و خودرو توقفهرینه 

 شده
 

 ایسوزو و خاور نیسان ...و پیکان  وانت

 ریال 1/200/000 ریال 700/000 ریال 500/000

 ریال 800/000 ریال 500/000 ریال  300/000 مجوز فاقد های محل در فروشان دست هزینه مصوب از 3

  شده تعیین مکان در فروشان دست ازهزینه مصوب  4

 ریال 250/000 مربع متر 3 تامتراژ

 ریال 500/000 مربع متر 7 تا مربع متر 3 متراژ از

 ریال 700/000 مربع متر 10 تا مربع متر 7 متراژ از

5 
 گذاشتن به مبادرت که داران مغازه ازهزینه مصوب 

 .نمایند معابرمی در وسایل
 500/000  روز هر ازای به ریال 

 ماه هر بابت ریال 00/000 3 کفاشان از خدمات بهای 6

 برای هربار 000/300  هزینه جمع آوری دستگاه پوز 7

 برای هربار 000/250  هزینه جمع آوری سینی بزرگ)دست فروشان و...( 8

 برای هربار 000/350  دیجیتال یهزینه جمع آوری ترازو 9

 ریال 000/500/1  خودرو فرسوده هزینه جمع آوری 10

 . باشد می روزانه بصورت عوارض محاسبه مبنای :یک تبصره

 به مترمربع10 از باالتر شده تعیین مکان در فروشان دست ازهزینه مصوب  اخذ بابت چهار ردیف درخصوص :دو تبصره

 . گردد می اضافه الذکر فوق هزینه به ریال100/000 مبلغ متر هر ازای
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 بهاي خدمات به ريال شرح رديف

 روز هر بابت متری 2 شاخه هر بابت ریال 10/000 داربست نگهداری حق 1

 روز هر بابت ریال 100/000 باالبر نگهداری حق 2

 روز هر بابت ریال100/000 میکسل نگهداری حق 3

 روز هر بابت متری12 شاخه هر بابت 40/000 گرد میله و نبشی نگهداری حق 4

 روز هر بابت متری12 شاخه هر بابت100/000 تیرآهن نگهداری حق 5

 تک پنجره و درب برای روزانه ریال100/000 آب منبع پنجره، و درب نگهداری حق 6

 روز هر بابت ریال 50/000 برقی سنگ برو کاشی نگهداری حق 7

 روز هر بابت ریال 50/000 ویبره و برقی اره ، جوش موتور نگهداری حق 8

 روزانه بصورت طول متر5 هر بابت ریال 000/5 تراز شیلنگ و طناب آب، شیلنگ نگهداری حق 9

 روز هر بابت ریال 30/000 (منبع)  آب بشکه ، فرغون نگهداری حق 10

 روز هر بابت ریال 70/000 هوا کپسول و گاز کپسول نگهداری حق 11
 

12 
شه   ، بیل ، دیلم نگهداری حق ستانبولی  ، شم   ، تراز ، سطل  ، چکمه ، ا

 شاقول و ، مار ، چکش ، پتک ، نبشه
 روز هر بابت ریال10/000

 برای هر روز  000/40 حق نگهداری ترازوی دیجتال   13

 برای هر روز 000/20 حق نگهداری سینی بزرگ)دست فروشان و...(   14

 برای هر روز  000/20 حق نگهداری دستگاه پوز 15

 .گردد می وصول و محاسبه فوق ،همترازجدول نشده عنوان فوق جدول در که وسایلی سایر نگهداری حق : تبصره
 

 : هزينه حمل وسايل توسط جرثقیل برعهده مالک يا ذينفع مي باشد.  توجه
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 بهای خدمات بر اتباع خارجی :درآمد نام  -29

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

نون مالیات قا 50ماده  1تبصره  ،قانون شوراها  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب كننده:

 . بر ارزش افزوده

 قانون شهرداری 77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 و مهاجرین خارجی استان خدمات اتباع خارجه بر اساس جدول ذیل توسط اداره کل امور اتباعنرخ معین شده بهای 

به شرح جدول ذیل وصول و بحساب شهرداری واریز می گردد. از مبلغ وصول شده بعد از تفاهم نامه فی مابین 

مبلغ وصول شده به عنوان درصد از  50درحداستانداری بوشهر،  و مهاجرین خارجی شهرداری و اداره کل امور اتباع

به  اداره کل جهت ساماندهی اتباع، مدیریت اردوگاه مراقبتی، دستگیری و طرد اتباع غیر مجاز و متخلف و... سهم

 حساب اعالم شده توسط اداره کل یاد شده واریز می گردد.

 مبلغ به ريال شرح رديف

  000/300/1 خانواده های یک نفره  1

 000/600/1 خانواده های دو نفره  2

 000/900/1 خانواده های سه نفره  3

 000/200/2 خانواده های چهار نفره  4

 000/500/2 خانواده های پنج نفره 5

 000/800/2 خانواده های شش نفره به باال 6
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 هزینه بهای خدمات امور متفرقه نام عوارض: -30

 هاقانون شهرداری 55ماده  26شهرداری بندر بوشهر به استناد بند  پیشنهاد دهنده:

نون مالیات قا 50ماده  1تبصره  ،قانون شوراها  80ماده  16شورای اسالمی شهر به استناد بند  مرجع تصويب كننده:

 .قانون تنظیم ارتباطات رادیویی و بر ارزش افزوده

 شهرداریقانون  77کمیسیون ماده  ضمانت اجرايي وصول:

 

 ریال ومتقاضیان 000/000/30یک طبقه مبلغ قبر پیش ساخته به ازاء هر قبور واگذاری قبور به متقاضیان جهت خرید

 پیش ساخته خریداری شده را قبور وتحت هیچ شرایطی نمی توانند شودنمی  آنهااین موضوع هیچگونه مالکیتی برای 

 نمایند.        به اشخاص غیرواگذار

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 بهاي خدمات جهت آمبوالنس و هزينه تطهیر و تکفین اموات:

هزینه جابجایی میت از بیمارستان های سطح شهر بوشهر به سردخانه پزشکی قانوی جهت معاینه جسد برای هر      -1

 ریال  000/600 سرویس  مبلغ 

شییع مبلغ        -2 سم ت شهر )منطقه یک(جهت مرا ستان جدید به هر نقطه از  سد از آرام ریال 000/300/1هزینه حمل ج

 ریال   000/110/1و)منطقه دو( 

شییع و            -3 شهرداری منطقه یک(جهت ت شهری )حوزه  سایر نقاط  صادق به  شت  ستان به سد از آرام هزینه حمل ج

صادق،به مبلغ       شت  ستان به شهر ، امامزاده و...( مبلغ  ری 000/800دفن در آرام ال ،حوزه منطقه دو )تنگک ، ری

صادق تا هلیله و بندر گاه       000/200/1 شت  ستان به   ریال معین  000/500/1ریال و هزینه حمل اموات از آرام

 می گردد.

 ریال. 000/000/1هزینه تطهیر و تکفین افراد باالی پنج سال  به مبلغ -4

 ریال . 000/700سال و باالتراز یک سال به مبلغ   هزینه تطهیر و تکفین افراد زیر پنج -5

 ریال. 000/500هزینه تطهیر و تکفین افراد زیر یک سال به مبلغ  -6

 ریال. 000/000/2هزینه نصب سنگ مزار به مبلغ  -7

 ریال. 000/000/3هزینه حفر مزار به مبلغ  -8

 



85                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 خدمات رایگان:

شی      شهری، غرق دردریا، خودک صادفات  سادنظیرت شی از   انتقال کلیه اج سادنا صاص درزندان   ها، اج اجرای احکام ق

 وفوت شدگان درمنازل ازسطح شهر به پزشکی قانونی بدون دریافت هزینه انجام می گیرند.

 

 یا باالی قبور به دلیل اینکه ایجاد ویمکت یاصندلی وکاشت درخت دراطراف نصب هرگونه بنر، سایه بان،ن توجه:

 .اکیداً ممنوع می باشدمزاحمت برای کسانی تردد می نماید، 
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 :  اصالحي قانون شهرداري ها 101دستور العمل چگونگي اعمال سهم خدمات و شوارع موضوع ماده 

در اعمال قانون  واحد و جهت ایجاد رویه 28/01/90مصوب  ها قانون شهرداری 101 مستفاد از موضوع ماده اصالحی

تا شهرداری بوشهر از تاریخ ابالغ این شیوه نامه در کلیه اقدامات اعالم می گردد  و اجرا مذکور موارد ذیل جهت اقدام

، اصالح و تحدید اسناد مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر مواردی که مورد شمول افراز  ،تفکیکثبتی اعم از 

 نمایید.مستند یاد شده و قوانین و مقررات مرتبط قرار می گیرد مراتب زیر را نظر و رعایت 

  و مقررات فنی و  ضوابط کلیه رعایت  بانقشه تفکیکی   ذیربط و ارائه مبادی  پس از احراز مالکیت متقاضی توسط   -1

 به تائید معاون محترم شهرسازی و معماری برسد.بایر کاربری اراضی  نوعیت "شهرسازی خصوصا

ستنادی یاد   3تبصره   از اول فراز سهم سرانه فضای عمومی و خدماتی موضوع     %25 و تامین مالک محاسبه  -2 ماده ا

 لحاظ و منظور زمین بشرح جدول ذیل  ساحت براساس ضرایب تعیین شده مندرج در طرح تفصیلی با توجه به م     شده 

 .مآالَ متعهد است به شهرداری بصورت رسمی تملیک و واگذار نماید کهمی گردد

 )دیصد(اشا یدزسما زسماخدمیتا)دیصد( م یحااکلاقطعیتامی کیا

 ۸ ۸ ۹۹۹ غییااا5۰۰

۱۹۹۹-۱۰۰۰ ۱۰ ۱۰ 

4۹۹۹-2۰۰۰ ۱۳ ۱۳ 

۹۹۹۹-5۰۰۰ ۱6 ۱6 

4۹۹۹۹-۱۰۰۰۰ 2۰ 2۰ 

 25 25 وابیشتاا5۰۰۰۰

تأمین معوض اراضی مورد نیاز احداث    جهت، بابت خدمات عمومی و محاسبه سهم سرانه شهرداری     پس از کسر  -3

شهر، از   شوارع عمومی  شوارع مندرج در جدول فوق       محل باقیمانده معابر و  سهم  ضی به میزان  ضی متقا مجموع ارا

بصورت خالص و با کاربری مسکونی محاسبه و منظور می گردد که مالک متعهد است در این خصوص نیز نسبت به        

 .انتقال قطعی آن بنام شهرداری اقدام نماید
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ضوابط شهرسازی رعایت ک زمین حسب در اثر تفکیکه جهت دسترسی توسط مالک داخلی و شوارع معابر  -1تبصره 

پرداخت بابت آنها  وجهی شهرداری خصوص این در و باشد می شهرداری به متعلق و فنی ایجاد و احداث می شود

 نمی گردد. و منظور قدرالسهم بندهای یک و دو لحاظمیزان نمی کند و در 

تفصیلی مورد تایید حوزه معاونت شهرسازی مصوب جامع و  های طرح از حاصل های عقب نشینییا  معابر – 2تبصره 

 و امالک از قدر السهم شوارع و معابر بر موضوع بند سوم کسر و محاسبه می گردد.

در صورت توافق مالک یا عدم امکان تأمین انواع سرانه از زمین مورد تفکیک یا افراز ، قدرالسهم شهرداری  -3تبصره 

) با حضور اعضای کمیسیون متشکل از معاونت توسعه مدیریت و منابع کمسیون تملک و معامالت شهرداریبا تأیید 

، معاونت شهرسازی و عمرانی ، مدیر اداره حقوقی، مدیر اداره امالک ، مدیر اداره درآمدهای عمومی ، مدیر اداره 

ظر کارشناس براساس قیمت روز زمین طبق نشهرسازی، مدیر اداره حراست و مدیر اداره حقوقی و کارشناسان ذیربط ( 

 و پس از تایید شورای اسالمی شهر اقدام می شود.رسمی دادگستری قابل تقویم 

توافق نهایی نهایتاً قانون شهرداریها،  101درصورت درخواست مودی حقیقی وحقوقی جهت اجرای ماده  -4تبصره

ایید سیر مراحل اداری طرفین با تصویب شورای اسالمی شهر بوشهر مالک عمل قرار می گیرد که پس از تصویب و ت

ا.ابرای شهرداری قابلیت اجرا پیدا می نماید

 مبناي محاسبه اراضي واقع در مسیر

محاسبه  R200امالکی که در طرح های توسعه شهری قراردارند و خارج از محدوده بافت فرسوده می باشند باضریب  -1

 گردند.

درصدیا 40امالکی که در طرحهای توسعه شهری قراردارند و خارج از محدودبافت فرسوده واقع شده اند و بیش از  -2

 محاسبه گردند.  R250متر از امالک آنها در طرح واقع شده اند با ضریب 200بیش از 

محاسبه R250با ضریب امالکی که در طرحهای توسعه شهری واقع شده اند ودر محدود بافت فرسوده می باشند  -3

 گردند.

متر از امالک 200درصد یا 40امالکی که درطرحهای توسعه شهری ومحدود بافت فرسوده واقع شده اند وبیش از  -4

 محاسبه گردند.  R300آنها در مسیر واقع شده اند با ضریب 
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محاسبه  R350صلی باشند با و چنانچه بر خیابان ا R300امالک کاربری تجاری چنانچه در محله باشند با ضریب   -5

 گردند.

امالکی که ضرورت اجرای طرح دارند در کمیسیون تملک بررسی و نتیجه حسب مقررات جاری ، جهت تصویب   -6

 نهایی به شورای محترم اسالمی ارجاع می گردد.

 امالک اوقافی مشمول این تعرفه نمی گردند . : تبصره

 ساير درآمدها:

 قانون شهرداری( 100ماده  11نام درآمد: ارزش معامالتی ساختمانی )تبصره  -1

 اراضی و واحد مسکونی از اراضی واگذاری دولت %10نام درآمد: سهم  -2

صره    به  ستناد تب شهرداری    6ا ضی موردنیاز  صوب  قانون نحوه تقویم ابنیه، امالک و ارا صد از   28/8/1370ها م ده در

 گردد.اراضی و واحدهای مسکونی به قیمت تمام شده به شهرداری واگذاری می

صره   شهرداری      - 6تب شرعی و قانون مردم که در اختیار  ضی  گیرد  ار میها قرجهت تأمین معوض ابنیه، امالک، ارا

ــت  ــی و %10دولت موظف اس ــهرداری  از اراض ــده به ش ــکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام ش ها  واحدهای مس

 گردد.ها به عنوان معوض تحویلاختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری

تقاضای مالکین جهت اراضی  اراضی رایگان سهم شهرداری هنگام ورود به محدوده شهر هنگام  %20نام درآمد: تا  -3

به شرح    29/8/1367خود از حریم شهر به داخل محدوده شهر برابر تبصره چهار قانون تعیین وضعیت امالک مصوب      

 گیرد.ذیل رایگان به شهرداری تعلق می

صره   ساختمان های مجاز برای قطعهدر مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده - 4تب  سازی بندی و تفکیک و 

سعه     شد و احتیاج به تو سر نبا شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار     محدوده مزبور طبق طرحمی سعه  صوب تو های م

صاحبان   بگیرد، مراجع مزبور می ضای  ستفاده از مزایای ورود به محدوده     توانند در مقابل موافقت با تقا ضی برای ا ارا

الزم برای  ســازی زمین و واگذاری ســطوحعمران و آمادهتوســعه و عمران شــهر، عالوه بر انجام تعهدات مربوط به 

ــات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا   ــیس ــی واقع در   %20تأس ــی آنها را برای تأمین عوض اراض از اراض

ضوع این قانون و طرح ضی عوض طرح های مو شهری، به طور رایگان دریافت     همچنین ارا سازی  سازی و به های نو

 نمایند.
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 : عوارض نوسازی و عمران شهرینام درآمد -4

صوب        شهری م سازی و عمران  ستناد قانون نو شهرداری از      7/9/1347این عوارض به ا سط  صالحات بعدی تو با ا

 شهروندان باید وصول گردد.

 نام درآمد: فروش اموال منقول و غیرمنقول -5

جوز شورای اسالمی شهر نسبت به فروش  ها با مشهرداری 12/4/1346ها مصوب نامه شهرداریآیین 13به استناد ماده 

 نماید.اموال منقول و غیرمنقول خود اقدام می

صورت خواهد      -13) ماده  شهرداری از طریق مزایده کتبی  فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول 

موسسات تابعه شهرداری با     های واحدها و تاسیسات   گرفت لکن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده

  توان از طریق مزایده حضوری )حراج( اقدام نمود.(جلب موافقت شورای اسالمی شهر می

 گذارینام درآمد: مشارکت و سرمایه -6

گذاری موضوع بخشنامه شماره    نامه سرمایه نامه مالی شهرداری و همچنین مفاد شیوه  تواند با رعایت آیینشهرداری می 

 وزارت کشور اقدام نماید. 4/12/1391رخ مو 3/1/12404

 نام درآمد: عوارض ارزش افزوده و عوارض آالیندگی   -7

یات بر ارزش افزوده مصــوب          مال قانون  ناد  عدادی از       17/2/1387به اســت عدی وزارت دارایی ت با اصــالحات ب

های تعیین شده   ا به نسبت ههای مالیاتی استان های شهرداری را به صورت متمرکز وصول و از طریق سازمان    عوارض

 نماید.به حساب هر شهرداری واریز می

 های دولتی و مردمینام درآمد: کمک -8

 گردد.های دولتی پس از واریز به حساب شهرداری هزینه میکمک -1

گردد  ها به حساب شهرداری واریز می  قانون شهرداری  55ماده  10های مردمی که به استناد بند  در خصوص کمک  -2

 55ماده  10کرد اقدام نماید. )بند باید ابتدا مصوبه شورای اسالمی اخذ و سپس به استناد مصوبه شورا نسبت به هزینه        

  اهدا و قبول اعانات و هدایا بنام شهر با تصویب شورای اسالمی شهر بوشهر (
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 بخش سوم

 و خدمات بهاي و عوارض وصول نحوه اجراييآيین نامه 

 1398 سال براي شده اصالح يا اضافه درآمد ساير

 نمونه صرفاً جهت نحوه محاسبه درآمد()
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 محاسبه عوارض ساخت و ساز مسکوني 

  الف ( جدول محاسبه عوارض ساخت برای یک واحد

 رديف سطح بنا Rعوارض  بر اساس 

 1 متر مربع 60لغایت   16/0

 2 متر مربع 100لغایت  28/0

 3 متر مربع 150لغایت  56/0

 4 متر مربع 200لغایت  73/0

 5 متر مربع 300لغایت  1

 6 متر مربع 400لغایت  6/1

 7 متر مربع 500لغایت  7/1

 8 متر مربع 600لغایت  1/3

 9 متر مربع 800لغایت  9/3

 10 متر مربع 1000لغایت  4/4

 11 متر مربع 1000بيش از  9/4
 

 ب(جدول محاسبه عوارض زیربنای مسکونی بیش از یک واحد 

 رديف سطح بنا عوارض هر متر مربع

1S  ×100  [÷ تعداد واحد((S÷ ( ×3÷2)R ] 1 متر مربع 400لغایت 

1S  ×100  [÷ تعداد واحد((S÷ ( ×5÷4)R ] 2 متر مربع 800لغایت 

 

 ج( جدول محاسبه عوارض زیربنای مسکونی بیش از یک واحد 

 رديف سطح بنا عوارض هر متر مربع

1S  ×100  [÷ تعداد واحد((S÷ ( ×2÷1)R ]  1 متر مربع 1000لغایت 

1S  ×100  [÷ تعداد واحد((S÷ ( ×3÷1)R ] 2 متر مربع 2500لغایت 

1S  ×100  [÷ تعداد واحد((S÷ ( ×4÷1)R ]  3 متر مربع 2500بيش از 

 

S  :  بعالوه پارکینگ ورمپ و... می شود.شامل کل متراژزیربنای مسکونی 

1S .شامل کل زیربنای مسکونی ) تراس، پیش آمدگی، راه پله، زیربنای مسکونی( می شود : 
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تعیین  10000مترمربع زیربنا در محلی با ضریب فزاینده  120برای احداث ساختمان مسکونی با  مثال )جدول الف(:

متر 150مترمربع و کمتر از  100شود . ) چون متراژ زیر بنا بیش از شده باشد ، عوارض آن به شرح زیر محاسبه می 

 قرار گرفته و محاسبه می گردد. ( 3مربع می باشد در ردیف شماره 

 متراژ× ضریب عددی × عوارض زیر بنای مسکونی = ضریب فزاینده 

 120. × /56×  10000ریال =  000/672

متر زیربنا ناخالص) کل زیربنا و متراژ پارکینگ و رمپ( و  500ا مثال )جدول ب( : برای احداث ساختمان مسکونی ب

تعیین شده باشد ،  10000متر زیربنای خالص  برای احداث  سه واحد مسکونی  در محلی با ضریب فزاینده    300

ع می متر مرب 600مترمربع و کمتر از  400عوارض آن به شرح زیر محاسبه  می شود . ) چون متراژ زیر بنا بیش از 

 قرار گرفته و محاسبه می گردد.( 3باشد در ردیف شماره 

 متراژ کل زیر بنای ناخالص ÷ الف ( میانگین سطح واحد = تعداد واحد 

167  =3  ÷500 

 ضریب فزاینده × ب ( ارزش منطقه ای بر مبنای محاسبه عوارض = مبنای محاسبه عوارض 

8000  (  =5 ÷4  × )10000 

 میانگین سطح واحد × مبنای محاسبه عوارض ÷ 100ج ( ضریب فزاینده میانگین سطح واحد  = 

 [حاصلضرب ) الف ( × حاصلضرب )ب( ÷  100 ]× عوارض زیربنای کل ساختمان مسکونی =  متراژ خالص بنا 

 ( [167×   8000÷ ) 100× ]  300ریال  =  4/  008/  000
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 اضافه:عوارض واحد 

مالکین امالک 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 کمیسیون 

 . باشدذیل می جدول به پرداخت عوارض به شرح مالک مکلف  رای بر ابقای واحد اضافه، و در صورتماده صد 

 ضريب محاسباتي نوع كاربري رديف

 20 مسكوني 1

 30 تجاري 2

 60 اداري 3

 25 سایر 4

 

نسبت به سطح اشغال مجاز در صورت افزایش بنا جداگانه محاسبه و  بر سطح اشغال بناتبصره یک: عوارض مازاد 

 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.  

مثال: مالک بعد از اخذ پروانه ساختمانی بدون اخذ مجوز اقدام به افزایش تعداد واحد )کاربری مسکونی( می نماید 

 یل محاسبه میگرددکه به شرح ذ

 مترمربع 300 ،        متراژ قانونی زیربنا مسکونی در طبقه2،      تعداد واحد 10000ضریب فزاینده

مترمربع برای یک واحد مسکونی ، مالک بدون اخذ  300جهت محاسبه عوارض ساخت و ساز بنایی به متراژ  مثال:

 نماید، به شرح ذیل محاسبه و وصول میگردد.مجوز اقدام به افزایش تعداد واحد) دو واحد( می 

 300×10000×20ریال= 000/000/60

تبصره سه: با توجه به مثال فوق در صورتیکه مالک عالوه بر افزایش تعداد واحد)تبدیل یک واحد به دوواحد(  نسبت 

در این صورت  اقدام نماید،متر مربع زیربنا)طبقه اول( نیز اضافه بر متراژ مندرج در پروانه ساختمانی  80به افزایش 

 عالوه براخذ سایر عوارض قانونی، عوارض اضافه برسطح اشغال با شرایط فوق به شرح ذیل محاسبه و وصول میگردد.

 80×10000×44ریال= 000/200/35

تبصره چهار: درصورتیکه که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث واحد اضافه نماید بطوریکه متراژ اضافه شده 

 ت واحد اضافه باشد، فقط عوارض متراژ اضافه و واحد به عنوان مبنای محاسبه لحاظ می گردد. جه
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متر مربع برای دو واحد دارای مجوز قانونی باشد و بدون اخذ 300مثال: در صورتیکه که مالک در طبقه دوم با متراژ 

به میگردد.)متراژ واحد اضافه با اعالم نماید، بصورت زیر محاس 80مجوز اقدام به افزایش متراژ ویک واحد اضافه 

 کارشناس یا نقشه برداری از قسمت اعیانی موردنظر مشخص می گردد.(

 R 20× S   (80=300 – 380 )عوارض واحد اضافه =

 80×  20× 10000ریال =   000/000/16

 عوارض ساخت و ساز يک متر مربع براي يک واحد ) اداري، تجاري ،آموزشي و ...( 
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 0/5 8 1 - 7 6 1 12 2 6 2 12 8/5 زیر زمين 1

 7 9 1 12 3 9 3 20 7 8 7 20 13 همكف 2

 6 8 1 - 2 8 2 17 6 6 6 17 10 اول 3

 5/5 6 8 - 2 7 2 15 6 5 6 15 9 دوم 4

 4 5/5 0/6 - 1 5/5 1 13 6 4 6 13 5/5 سوم 5

.6 - 1 4 1 12 5 4 5 12 4/5 چهارم به باال 6  4 3 

 2 3 1 - 0/8 3 0/8 13 3 2 3 13 4 نيم طبقه 7

 2 3 0/8 - 0/8 3 0/8 9 3 2 3 9 4 انبار 8
 

 برابر ضوابط و مقررات به کاربری مختلف، مطابق جدول فوق محاسبه میشود.تبصره: درخواست تبدیل متراژ 

 10000متر مربع در طبقه همکف در محلی با ضریب فزاینده   45: برای احداث یک دهانه تجاری به متراژ  1مثال 

 تعیین شده باشد ، عوارض آن به شرح زیر محاسبه می شود. 

 متراژ× ضریب تجاری طبقه همکف × عوارض پذیره تجاری = ضریب فزاینده 

 45× 13×  10000ریال =  000/850/5
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 عوارض ساخت و ساز  يک متر مربع براي بیش از يک واحد ) اداري، تجاري ،آموزشي و ...( 
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 0/5 0/7 1 - 1 0/7 1 8.5 0/8 0/6 0/8 1/2 0/85 زیر زمين 1

 0/7 0/9 0/3 12 0/6 0/9 0/6 1/2 0/7 0/8 0/7 2 1/2 همكف 2

 0/6 0/8 0/3 - 0/4 0/8 0/6 1 0/6 0/6 0/6 2 1 اول 3

 0/6 0/7 0/3 - 0/3 0/7 0/5 0/8 0/6 0/5 0/6 2 0/8 دوم 4

 0/4 0/6 0/3 - 0/3 0/6 0/4 0/6 0/6 0/4 0/6 2 0/6 سوم 5

 0/3 0/4 0/3 - 0/3 0/4 0/3 0/4 0/5 0/3 0/5 2 0/4 چهارم به باال 6

 0/3 0/3 0/2 - 0/2 0/3 0/3 0/4 0/3 0/2 0/3 2 0/4 نيم طبقه 7

 0/3 0/3 0/2 - 0/2 0/3 0/3 0/4 0/3 0/2 0/3 0/8 0/4 انبار 8
 

 تبصره: درخواست تبدیل متراژ برابر ضوابط و مقررات به کاربری مختلف، مطابق جدول فوق محاسبه میشود.

تعیین 10000متر مربع در طبقه اول  در محلی با ضریب فزاینده   120: برای احداث دو واحد اداری به متراژ  1مثال 

 شده باشد ، عوارض آن به شرح زیر محاسبه می شود. 

 متراژ×  R(N +10)ضریب طبقه اول × عوارض پذیره اداری = ضریب فزاینده 

 120× (  2+10)× 2 ×  10000ریال =  000/800/28
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 (…عوارض مازاد بر سطح اشغال مجاز )تجاري، اداري و 
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 1 زمين زیر 33 33 5/5 5/5 5/5 1/1 1/1 1/1 5/16 6/6 1/1 5/5 5/5 5/5 - 6/6

 2 همكف 44 44 41 44 26 7 8 7 39 15 7 20 20 17 - 15

 3 اول 41 44 35 40 23 4/4 6/6 4/4 30 12 4/4 18 20 17 - 12

 4 دوم 37 44 33 35 20 3 5 3 30 12 3 15 20 17 - 12

 5 سوم 35 44 29 31 18 2 4 2 30 12 2 13 20 17 - 12

12 - 17 20 11 2 12 30 2 3 2 15 26 25 44 30 
چهارم به 

 باال
6 

 7 انباري 20 44 3 3 5/5 2 2 2 10 4 2 3 5/5 5/5 - 4

 8 نيم طبقه 33 44 25 25 5/5 5/5 7 5/5 19 8 5/5 8 15 15 - 8

 9 پيلوت 28 28 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 - - 6

 

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. 

 ض بر سطح اشغال در ستون پیلوت بابت مازاد می باشد که مبنای محاسبه و وصول عوارض قلمداد تبصره دو: عوار

 گردد. می

متر مربع با رعایت  300درصد عرصه تا سقف  120تبصره سه : میزان معافیت پایه مالی سطح اشغال مجاز مسکونی 

 درصد درهرطبقه بصورت مجزا تعیین می گردد.60حداکثرمیزان 

رم: منظور از عوارض سطح اشغال مجاز مسکونی در راستای همبادی خط آسمان برای امالکی است که به تبصره چها

موجب طرح میزان ارتفاع آنها مشخص بوده ولی در راستای رعایت همبادی با امالک مجاور بعد از تایید کمیسیون 

 برابر مقررات نسبت به محاسبه عوارض یاد شده اقدام می گردد. 5ماده 
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–تبصره پنج: در صورتیکه مالک برابر تعرفه منابع درآمد سال محاسبه عوارض نسبت به پرداخت عوارض )نقدی 

اقساط( اقدام شود و اخذ پروانه ساختمانی بعلت سیر مراحل اداری به سال بعد موکول شود مشمول تعرفه سال جدید 

 نمی گردد.)اضافه متراژ مشمول تعرفه جدید میگردد(

ر محاسبه عوارض دوبلکس مبنای محاسبه عوارض مازاد بر سطح اشغال واحد مطابق با ضوابط شهرسازی تبصره شش: د

 می باشد.

تبصره هفت :با توجه به معافیت سطح اشغال مجاز بنا در صورت احداث زیرزمین یا پیلوت جهت استفاده پارکینگ 

 ،مبنای معافیت فوق الذکر طبقات باالی پارکینگ می باشد.

جهت استفاده غیر پارکینگ معادل عوارض طبقه همکف مندرج  )-2(فت : درصورت افزایش طبقه زیر زمین تبصره ه

 در جدول فوق محاسبه می گردد. 

در  1000مترمربع با ضریب فزاینده 300مثال یک : جهت محاسبه عوارض مازاد بر سطح اشغال مجاز پالکی با متراژ 

به شرح ذیل محاسبه می شود.) طبقه همکف پارکینگ می باشد و راه  سه طبقه باالی همکف با شش واحد مسکونی

 پله نیز برابر ضریب اعالم شده در جدول جداگانه محاسبه می شود. (

 300×%60=180سطح مجاز 

 پارکینگ180+25متراژ طبقه همکف راه پله                                        25×1000×35=000/875

 راه پله25+180متراژ طبقه اول مسکونی                                        150-180=30×1000×33=990/ 000

 راه پله25+180متراژ طبقه دوم مسکونی                                              150-180=30×1000×27=000/810

 راه پله25+180متراژ طبقه سوم مسکونی                                                180×1000×27=000/860/4

تبصره یک: درصورت اضافه شدن احداث زیرزمین و چهار طبقه مسکونی باالی طبقه زیر زمین و افزایش تعداد دو 

واحد مسکونی  با شرایط مثال فوق، میزان معافیت تراکم پایه مالی ، شامل طبقه همکف و اول می گردد و مالک می 

 د. بایست عوارض مازاد بر سطح اشغال را بصورت کامل پرداخت نمای

تبصره دو: با توجه به مثال فوق، درصورتیکه برابر ضوابط شهرسازی مالک مجوز احداث واحد مسکونی در طبقه 

همکف را داشته باشد، ضریب معافیت پایه تراکم مالی، از طبقه همکف لحاظ می گردد و مالک می بایست از طبقه 

 درج درجدول مازاد بر سطح اشغال خریداری نماید.دوم به باال، مازاد بر سطح اشغال رابصورت کامل با شرایط من
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 16/5 5/5 5/5 5/5 - 5/5 11 5/5 - 66 3 3 3 3 5/5 تجاری

 33 38/5 27/5 38/5 3/3 38/5 38/5 38/5 - 77 16/5 3 3 11 - مسکونی

 38/5 38/5 27/5 38/5 1/1 38/5 44 38/5 60/5 71/5 22 11 16/5 16/5 22 باغ مسکن

 38/5 38/5 27/5 38/5 5/5 38/5 38/5 38/5 60/5 71/5 22 11 16/5 16/5 22 باغ کشاورزی

 22 11 11 27/5 0 - 38/5 - 49/5 71/5 11 5/5 5/5 5/5 16/5 صنعتی

 44 38/5 27/5 38/5 5/5 38/5 38/5 38/5 60/5 71/5 22 11 16/5 16/5 22 باغ ویال

 38/5 38/5 27/5 38/5 - 44 49/5 44 60/5 77 16/5 5/5 11 16/5 27/5 مذهبی

 تفریحی

 توریستی
16/5 5/5 5/5 5/5 11 71/5 38/5 27/5 44 27/5 0 - 22 22 38/5 

 27/5 27/5 22 44 5/5 38/5 38/5 38/5 60/5 71/5 - 11 5/5 16/5 33 بهداشتی درمانی

 22 22 22 33 - 33 44 27/5 38/5 - 11 5/5 5/5 11 16/5 اداری

 - 22 22 44 5/5 38/5 44 38/5 66 71/5 11 11 11 - 33 آموزشی

 27/5 22 22 44 5/5 38/5 44 38/5 66 71/5 11 11 - 11 33 فرهنگی

 49/5 49/5 49/5 49/5 44 55 44 66 82/5 88 38/5 - 22 11 33 ورزشی

 49/5 49/5 49/5 49/5 44 55 44 66 82/5 88 44 - 38/5 38/5 55 فضای سبز

تجهیزات و 

 تاسیسات شهری
33 22 22 11 38/5 88 66 55 55 55 5/5 44 - 44 44 

 44 16/5 16/5 44 5/5 - 38/5 38/5 49/5 88 27/5 5/5 11 16/5 33 انبار و کارگاه

 77 66 55 66 66 66 66 82/5 93/5 110 66 66 66 66 77 پارکینگ

حمل و نقل و 

 باربری
22 11 22 11 22 71/5 49/5 38/5 33 22 5/5 33 16/5 - 27/5 

 27/5 27/5 27/5 33 11 33 33 38/5 60/5 77 22 22 22 22 49/5 اسکله و بندرگاه

فاقد طرح و 

 کاربری
55 38/5 27/5 27/5 44 110 99 55 66 49/5 27/5 44 38/5 49/5 55 
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تجاري(عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تعیین كاربري )مسکوني به  رديف  ضريب 

 98 برميدان امام خميني )ره( 1

 75 خيابان امام خميني)ره( ار بعد از ميدان تا امتداد چهار راه دادگستري 2

 50 خيابان یادگار امام)ره( 3

 50 خيابان بعثت 4

 50 خيابان توحيد 5

 50 طرفين خيابان مالصدرا )شرقي وغربي( 6

 40 خيابان مبارزان 7

فاطميهخيابان  8  40 

 40 خيابان قائم)عج(، خيابان بدر)حاج نجف(، خيابان شهيد عالي حسيني 9

 70 خيابان شهيد مطهري از ميدان امام تا ميدان شهيد مطهري 10

 50 خيابان شهيد رجائي 11

 50 خيابان شهيد مدرس 12

 50 خيابان شهيد باهنر 13

 55 خيابان جانبازان)بيسيم( 14

آزادگان ، خيابان امام رضا )ع(خيابان  15  45 

 45 خيابان سامان 16

 40 خيابان هجرت 17

 40 خيابان فرهنگ 18

 40 خيابان ایثار 19

 45 خيابان بيت المقدس 20

 40 خيابان عدالت 21

 60 خيابان شهيد عاشوري )بهارستان( 22

 40 خيابان المهدي)عج( 23

 40 خيابان غدیر 24

آوینيخيابان شهيد  25  40 

 40 خيابان فردوسي 26

 40 برخيابان حد فاصل خيابان خيبرتا خيابان شهيد چمران 27

 40 برخيابان شهداي بنمانع 28

 45 خيابان بهشت صادق 29

 40 خيابان جمهوري 30

 45 خيابان کارگر)هاللي( 31
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 40 خيابان خبرنگار 32

 40 خيابان فتح المبين 33

طالقاني از ميدان شهيد مطهري تا امتداد خيابان خليج فارسطرفين خيابان شهيد  34  45 

 40 خيابان والفجر 35

 40 خيابان جاشو و صنعت 36

 50 خيابان شهيد طالقاني از ميدان شهيد مطهري تا ميدان آزادي 37

 60 خيابان حافظ شمالي وخيابان شهيد  نواب شمالي 38

صفوي جنوبيخيابان حافظ جنوبي و خيابان شهيد  39  45 

 55 خيابان ليان شرقي و غربي 40

 55 خيابان وليعصر )عج( 41

 62 خيابان شهداء 42

 45 خيابان معلم 43

 60 خيابان دانش آموز 44

 35 خيابان سيراف 45

 35 خيابان ایالم 46

 35 خيابان تنگستان، خيابان دشتستان 47

 75 برميدان انقالب 48

خيابان آهنگرانخيابان انقالب تا  49  70 

 60 خيابان انقالب از امتداد خيابان آهنگران تا کنار ساحل )امتداد خيابان خليج فارس( 50

 55 خيابان آیت اهلل بالدي 51

 55 خيابان شهيد رئيسعلي دلواري 52

53 
خيابان شهيد حيدري، خيابان شهيد شهریاري، خيابان ورزش ، خيابان ایثار، خيابان جهاد و 

 علوي
40 

 40 خيابان خليج فارس از خيابان شهيد فكوري تا حد مرز جاللي) نفتكش( 54

 45 خيابان خليج فارس از بعد جاللي)بعد نفتكش( تا تقاطع خيابان شهيد ماهيني 55

 45 خيابان ميثم تمار)مخبلند( از ميدان رفاه تا امتداد خيابان خليج فارس و خيابان شهداي دواس 56

شهيد بهشتي از ميدان امام)ره(تا سه راهي خيابان شهيد عاشوريخيابان  57  70 

 55 خيابان شهيد بهشتي از سه راهي خيابان عاشوري تا ميدان معراج 58

 75 خيابان شهيد چمران از ميدان رئيسعلي دلواري تا ميدان معراج 59

 40 خيابان شهيد نسترن از ميدان انتظام تا امتداد خيابان شهيد عاشوري 60

 40 خيابان شهيد فكوري 61

 40 طرفين خيابان شهيد سپهند قره ني 62
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 50 بر خيابان بهمني و شهيد ماهيني 63

 45 بر خيابانهاي امامزاده عبدالمهيمن، ریشهر،تنگكها، سرتل، سبزآباد)قدیم وجدید( 64

سومبرخيابان نيروگاه اتمي از ميدان آزادي تا امتداد محدوده خدماتي تنگک  65  45 

 40 خيابان آتشنشاني)بهمني( 66

 40 برخيابان کنارمخابرات بهمني 67

 45 برخيابان سبز آباد تا از ميدان حر تا محدوده خدماتي امتداد خيابان سرتل 68

 40 خيابان ميرعلمدار 69

 50 برخيابان دانشگاه خليج فارس 70

 45 برخيابان خواجه ها 71

 45 برخيابان سلمان فارسي 72

 45 اراضي واقع در محدوده فنس هوایي، دریایي،رادار)بعد از رهاسازي( 73

 50 طرفين بزرگراه امام علي )ع( 74

 40 طرفين خيابان از ميدان آزادي تا پليس راه قدیم 75

 40 خيابان ابوشهر 76

 40 برخيابان شهداي جفره 77

 40 طرفين خيابان جدید الحداث شهداي مسجد توحيد 78

 

تبصره یک: در کلیه موارد مشابه، ضریب ارزش منطقه ای، نسبت به باالترین آن قسمت از خیابان هایی که در موارد 

 ضریب کمتر محاسبه می شود. 3باال قید نشده یا شکل نگرفته اند، با 

اری  در محلی با متر مربع از کاربری مسکونی به کاربری  اد 70عرصه ) زمین ( به متراژ  حق استفاده: برای  1مثال 

 تعیین شده باشد ، عوارض آن به شرح زیر محاسبه می شود.  10000ضریب فزاینده  

 متراژ× ضریب محاسباتی × = ضریب فزاینده حق استفاده عوارض 

 70×  77×  10000ریال =  53 /000/900

مسکونی به کاربری  مسکونی  در متر مربع از کاربری باغ   200عرصه ) زمین ( به متراژ  حق استفاده: برای  2مثال 

 تعیین شده باشد ، عوارض آن به شرح زیر محاسبه می شود.  10000محلی با ضریب فزاینده  

 متراژ× ضریب محاسباتی × = ضریب فزاینده  حق استفادهعوارض 

 200×  22×  10000ریال =  44 /000/000
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تر مربع از کاربری ورزشی  به کاربری  مسکونی  در محلی م  200عرصه ) زمین ( به متراژ  حق استفاده: برای  3مثال 

 تعیین شده باشد ، عوارض آن به شرح زیر محاسبه می شود.  10000با ضریب فزاینده 

 متراژ× ضریب محاسباتی × = ضریب فزاینده  حق استفادهعوارض 

 200×  33×  10000ریال =  66 /000/000
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 وظايف و اختیارات 77میسیون ماده ك

ها محسوب می شوند . تنوع و گستردگی عوارض و قوانین و مقررات      شهرداری  درآمدی مهم منابع از یکی عوارض

ست. به            شهرداری و مودی را اجتناب ناپذیر نموده ا ست اختالف  سیده ا صویب ر گوناگونی که در این رابطه به ت

ه این امور پیش بینی کرده اســت. این مرجع از نمایندگان  نحوی که قانونگذار مرجع مســتقلی را برای رســیدگی ب 

 است یافته تشکیل شهر اسالمی شورای و دادگستری ،وزارت کشور 

 مورد در شــهرداری و مودی بین اختالف هرگونه رفع:  و براســاس آخرین اصــالحیه قانون شــهرداری 77طبق ماده 

  اسالمی شورای) شهر انجمن و دادگستری و کشور وزارت نمایندگان از مرکب کمیسیونی و بهای خدمات به عوارض

در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس     عی و الزم اجرا است.  قط مزبور کمیسیون  تصمیم  و شود  می  ارجاع ( شهر 

شهر انتخاب نماینده           ستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن  ستان یک نفر را به نمایندگانی دادگ شهر ستری  دادگ

از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق          انجمن 

مقررات اسناد الزم االجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون 

 مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید.

مچون عوارض نوسازی، عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی     برخی عوارض ه

ستناد قانون مربوطه و بعضی دیگر مانند عوارض     ستثنای ریلی به ا ، قطع مترتب بر پروانه ساختمانی،کسب و پیشه   به ا

 .هستند محلی عوارض نوع از شود، می اخذ و وضع شورای مصوبات اساس بر که …درخت، صدور پروانه و

در صالحیت کمیسیون رفع    این قانون منحصراً  عقانون نوسازی، رسیدگی به برخی اختالفات ناشی از ارجا    8در ماده 

 قانون شهرداری قرار داده شده است. 77اختالف موضوع ماده 
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ـ( ماده   ت وجوه دریافتی موضوع  قانون مالیات بر ارزش افزوده اختالف و استنکاف از پرداخ 46همچنین وفق بند )ه

قانون   77این قانون که توســط شــهرداری ها وصــول می شــود مشــمول احکام ماده  43بندهای )الف( و )ب( ماده 

 شهرداری خواهد بود.

    اعضا کمیسیون عبارتند از:

 نماینده وزارت کشور      -1

    نماینده دادگستری      -2

اشهر (  نماینده انجمن شهر )شورای اسالمی      -3

    : 77 ماده كمیسیون رسیدگي صالحیت 

قانون شهرداری فاقد آئین نامه دادرسی خاصی است و در این ماده نحوه ابالغ دعوت از مودی و  77کمیسیون ماده 

 شهرداری و امکان یا عدم امکان حضور آنان ذکر نشده است.

قانون شهرداری به صراحت قید شده  77نکته قابل ذکر دیگر این موضوع می باشد که همان گونه که در متن ماده 

شهرداری است، لذا در صورتی که و بهای خدمات است صالحیت کمیسیون تشخیص بدهی مودی در مورد عوارض 

ده باشد و مودی دلیل قانونی بر رد دالئل را محاسبه نمو و بهای خدماتی شهرداری مستند و مستدل به قوانین عوارضی

بر اساس مستندات پیوستی پرونده با رعایت جمیع جهات )رعایت ارائه شده از سوی شهرداری ارائه ننماید، کمیسیون 

 حقوق شهروندی و شهرداری( اقدام می نماید.

 :77تشکیالت و تعداد كمیسیون ماده 

و دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری و بر اساس ضوابط و در شهرداری تشکیل می گردد  77کمیسیون ماده 

 مقررات مبادرت به صدور رای می نماید.
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سیون وجود ندارد ولی در         شکیل بیش از یک کمی ضرورتی برای ت ست و بنابراین  سیون مزبور قطعی ا صمیمات کمی ت

ندارد .بدیهی    یون متعدد منع قانونیایجاد کمیس  صورت نیاز به تشکیل بیش از یک کمیسیون به دلیل حجم پرونده ها   

   قرار دارند . در عرض یکدیگراست این کمیسیون ها به عنوان بدوی و تجدید نظر تلقی نمی گردد بلکه 

    :رسمیت جلسات 

ضا         سه نفر اع ضور چند نفر از  سیون با ح سات کمی صوص این که جل سمیت می یابد در ماده  « در خ  77قانونی آن ر

شاره نگردیده   ست اما با توجه به اعتبار  ا صف به عالوه یک   « اکثریت آرا»ا صورت ن می توان نتیجه گرفت که  « به 

سمیت می یابد اما برای حصول اعتبار رای، اکثریت آرا        سه عضو آن ر سه با حضور هر  یعنی حداقل دو رای از « جل

    سه رای کفایت خواهد کرد.

 ه به آن: ديون موديان به شهرداري سازمانهاي وابست تقسیط

دیون مودیان به شهرداری و قانون شهرداری قرار دارد، قسط بندی  77موضوع دیگری که در صالحیت کمیسیون ماده 

پیش بینی شده بود: شهرداری  1346آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب  32است. حسب ماده  سازمانهای وابسته به آن

 77ت مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده نیس  مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض

مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد که در این صورت  1344قانون شهرداری مصوب سال 

ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند، تقسیط شود ولی در هر حال صدور 

مقررات مالی دولت در سال  از بخشی تنظیم قانون تصویب با. است بدهی همه وصول به موکول  مفاصاحساب

آیین  32این قانون ماده  73اجرایی است( برابر ماده  31)البته دوره آزمایشی آن تمام شده است و مجددا ماده 1380

نامه مزبور به شرح زیر اصالح شده است: به شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط 

دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسالمی شهر مربوطه می رسد دریافت ماهه مطابق  36حداکثر 
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. موارد استثناء بر حسب صدور رای کند. در هر حال صدور مفاصا حساب موکل به تادیه همه بدهی مودی خواهد بود

 کی و بانکی( بالمانع می باشد.قطعی یا دستور شهردار یا جانشین وی با اخذ تضمین معتبر)چک بانکی، ضمانت نامه مل

 مقررات طبق ٬آراء کمیسیون مزبور قطعی است و بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخصیص داده شود 

 جرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد.اال الزم اسناد

ری مبادرت نماید در به صدور اجراییه و وصول طلب شهردا 77اجرای ثبت مکلف است طبق تصمیم کمیسیون ماده 

نقاطی که سازمان قضایی نباشد رئیس دادگستری استان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب 

شورای شهر انتخاب نماینده شورا از طرف استاندار بعمل خواهد آمد. صالحیت و محدوده رسیدگی کمیسیون بردو 

نونی بودن عوارض مورد مطالبه شهرداری بدین معنی که کمیسیون پس از محور اساسی و مهم استوار است. اول قا

قابل  اًوصول پرونده با حضور تمامی اعضاء خود تشکیل جلسه داده و اعتراض مودی را از این جهت که آیا قانون

مورد توجه هیئت مورد رسیدگی قرار می دهد چنانچه دالیلی از ناحیه مودی ابراز شده یا بشود  ،مطالبه می باشد یا خیر

قرار خواهد گرفت. دوم میزان عوارض مورد مطالبه و مشمول آن درباره مودی است به عنوان مثال درمورد عوارض 

شغلی، آیا در مدت مطالبه نامبرده به شغل موضوع اشتغال داشته؟ یا میزان عوارض تعیین شده در برگ تشخیص منطبق 

 یسیون رای خود را صادر می نماید.با ضوابط می باشد؟ پس از طی این مراحل کم

 :77 ماده كمیسیون اجرايیه 

در این گونه موارد عالوه بر اینکه شهرداری می تواند از سایر اختیارات قانونی خود استفاده نماید و از طریق اجراء 

مثل  77ماده  قانون شهرداری ها مندرج است. اجرای آراء کمیسیون 77ثبت اقدام کند همان طور که در متن ماده 

اجرای اسناد الزم االجرا خواهد بود. دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابالغ می کندو متعهد مکلف است 

 دارایی جامع صورت مدت همان ظرف  ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید و اگر خودرا قادر به اجرا اجرایی نداند
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 فوق مدت انقضای از قبل تواند می شهرداری البته. کند اعالم صریحاً ندارد مالی اگر و بدهد اجرا مسئول به را خود

الفاصله پس از ابالغ اجراییه معادل ب اجراء دایره صورت این در. بنماید متعهد اموال از را خود طلب تأمین تقاضای

 موضوع سند الزم االجرا را از اموال متعهد بازداشت می کند.

را نمی توان بازداشت کرد زیرا برخی از اموال مصداق مستثنیات دین بوده و قابل بازداشت البته تمامی اموال متعهد 

انمی باشد.

 صالحیت محلي

این که کمیسیون مذکور در چه محدوده ای می تواند وارد رسیدگی شده و تصمیم گیری نماید بستگی به محدوده ای 

قانون  77است . صالحیت محلی کمیسیون ماده وضع گردیده و بهای خدمات دارد که در آن محدوده عوارض 

شهرداری تابعی از قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر گردیده است. در اینکه محدوده قانونی 

قرار دارد جای تردید نیست. لیکن در خصوص شمول صالحیت کمیسیون در حریم  77شهر تحت صالحیت کمیسیون 

آئین نامه اجرایی نحوه وضع  3لفی مواجه هستیم. از یک سو با عنایت به حکم صریح ماده قانونی شهر با نظرات مخت

 نامه آئین این موضوع در عوارض. دارد می بیان که شهرک  و وصول عوارض به وسیله شورای اسالمی شهر بخش و

 استقرار محل که است وصول قابل دیگری درآمد منابع گونه هر و صنعتی خدماتی تولیدی صنفی، واحدهای اماکن از

 مصوب کشوری تقسیمات ضوابط و تعاریف قانون 4 ماده 1 تبصره موضوع شهر قانونی محدوده شهرها، مورد در

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که به  12و  6و در مورد روستا و بخش محدوده موضوع ماده  1362

د شهرک ها محدوده ای است که به تصویب کمیسیون موضوع تصویب هیات وزیران رسیده باشد یا برسد و در مور

آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بناء و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها  13ماده 

 رسیده باشد. عوارض مصوب شورا در حریم شهر اجراء شدنی نیست. 1355مصوب 
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 عمومات به توجه با ها شهرداری عمل مورد  و مقررات و مصوبات قانونی از سوی دیگر برخی اعتقاد دارند قوانین

ری و تا منتهی الیه حوزه استحفاظی و حریم شهرها شه های محدوده در ها شهرداری محدودهای در ها شهرداری قانون

معتبر است منتهی الیهی که شهر بدون توجه به حدود ثبتی و عرفی امالک واقع در محدوده شهری پایان می یابد. از 

این رو دامنه ی اجرایی تعرفه های عوارض تصویبی تحت هر عنوان مقید به داخل محدوده های فوق است و نسبت 

آن تعمیم و تسری نمی یابد. بالطبع تمام نقاط و اماکنی که با هر نوع کاربری در فضا و داخل محدوده  به خارج از

های توصیفی واقع شوند باالجبار از نظامات و مقررات شهرداری تبعبت می نمایند به همین اعتبار، مصوبات عوارض 

، فقط در محدوده های مصوب مورد عمل شهرداری ها با توجه به اسقالل شخصیت حقوقی آن ها و بهای خدمات 

 خود، معتبر بوده و قابلیت اجرائی داشته و خارج از آن مجوزی ندارد.

تا حدودی به مباحث  14/1/1381مورخه  79/268در حال حاضر رای وحدت رویه )دیوان عدالت اداری( شماره ه/

امین بخشی از هزینه های مربوط به انجام وظایف قانونگذار در مقام ت "نظری خاتمه داده است. این رای بیان می دارد:

قانون شهرداری از جمله ارائه خدمات عمومی در قلمرو جغرافیایی شهر وضع و وصول عوارض را  55مقرر در ماده 

با شرایط قانونی تجویز کرده است. نظر به اینکه شهرداری تکلیفی در ارائه خدمات عمومی خارج از محدوده قانونی 

قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری که در مقام تعریف حوزه  4ماده  4بنابراین تمسک به تبصره شهر ندارد 

شهری بر اساس نقاط تابع حوزه ثبتی و عرضی واحد وضع شده است و مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج 

رف عوارض و خارج از از محدوده قانونی شهر خالف هدف و حکم مقنن در باب وضع عوارض و وصول و مص

مصوبه شماره  388از بند  13حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی است بدین جهت ردیف خ 

وزارت کشور که با استفاده از حوزه شهری موجب توسعه دایره شمول قانون گردیده  26/3/66مورخ  4410/34/3/1

اداری ابطال می گردد.به نظر می رسد باید بین دو محدوده قانون دیوان عدالت  25است به استناد قسمت دوم ماده 
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از مشمولین  و بهای خدمات خارج از شهر یعنی حریم و محدوده خارج از حریم شهر قائل به تفاوت شد. اخذ عوارض

قانون شهرداری ، شهرداری مکلف به صدور  101و  100واقع در حریم شهر قابل توجیه است زیرا بر اساس مواد 

ساختمان و تفکیک اراضی واقع در محدوده است. به عبارت دیگر قانون ، شهرداری را مکلف به ارائه نوعی از  پروانه

بالطبع کمیسیون ماده  اخذ عوارض توجیه قانونی ندارد و خدمات در این محدوده قانونی شهر و شهرک های صنعتی

انیز در این گونه مناطق صالحیت رسیدگی ندارد. 77

ا77ي كمیسیون ماده اعتراض به آرا

قانون  13قانون اساسی و ماده  173با عنایت به حدود صالحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مذکور در اصل 

قانون شهرداری از سوی اشخاص، اعم از حقیقی و  77دیوان عدالت اداری، آرای صادره از سوی کمیسیون ماده 

دیوان عدالت اداری است. ضمن آن که برابر رای وحدت رویه حقوقی حقوق خصوصی قابل اعتراض و رسیدگی در 

صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور سازمان های دولتی نیز می توانند در صورت  22/3/1386مورخ  699شماره 

اعتراض به آرای صادره از سوی کمیسیون مزبور از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آن ها به مراجع 

 ی که مرجع تظلم عمومی است مراجعه کنند.دادگستر

 .قانون شهرداری تصویب شد 77مجلس شورای اسالمی طرح اصالح ماده  2/12/1391در جلسه 

صالح ماده )        سالمی را در مورد طرح ا شورای ا شوراها و امور داخلی کشور به مجلس  سیون  ( قانون  77گزارش کمی

صوب     سیدگی قرار داده   1334شهرداری م ساند :    را مورد ر صویب ر صالح ماده  و به ت شهرداری   77طرح ا قانون 

با اصالحات و الحاقات بعدی اعاده شده در شورای نگهبان در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور         1334مصوب  

 :به شرح زیر اصالح شد
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خدمات ارائه  و بهای »قانون شــهرداری بعد از کلمه عوارض عبارت  77در ماده واحده یک طرح در ســطر اول ماده 

رای موافق   191رای حاضر با  236اضافه شد این طرح از مجموع « شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن

شد   صویب  صویب  برای کرد رد را آن نگهبان شورای  اینکه دلیل به اما ت سالمی  شورای  مجلس به مجددا ت شته  ا   برگ

 .است

 :دبیر خانه كمیسیون وظايف 

مجرب یکی از کارکنان  می باشد. با توجه به ماهیت مالیمستقر مرکزی بوشهردر شهرداری  77دبیرخانه کمیسیون ماده 

مرتبط و مطلع از عوارض و بهای خدمات شهرداری )درحال حاضر مدیر اداره درآمدهای عمومی و نوسازی(  شهرداری

  مده ای بوده که اعم آن به شرح ذیل می باشد :دارای وظائف عبه عنوان دبیر کمیسیون مشخص گردیده است و 

 ..( و عوارض محاسبه ،شامل ) شناسایی مودی  77مراحل مقدماتی تشکیل پرونده و ارجاع به کمیسیون ماده  -1

 انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و تکمیل پرونده های ارجاعی به کمیسیون. -2

    پرونده. تنظیم تصمیم اعضا کمیسیون به تفکیک هر -3

 ابالغ قانونی آرا صادره از سوی کمیسیون به مودیان و شهرداری -4

     حفظ و نگهداری کلیه مکاتبات اداره و سوابق آرا صادره -5

 شرکت در جلسات کمیسیون و ارائه توضیحات الزم به اعضا -6

ضوعات و پرونده هایی که     -7 شهرداری مرتبط با مو سایر واحدهای  شود به    حفظ ارتباط با  سیون ارجاع می  به کمی

 ویژه واحد درآمد شهرداری

سیون و        -8 ضور در کمی ست برای ارائه الیحه دفاعیه و یا ح سیون مطرح ا دعوت از مودیانی که پرونده آنها در کمی

 دفاع قانونی خود

حقوق دعوت از کارشــناســان ذیربط در شــهرداری برای حضــور در جلســه و ارائه توضــیحات الزم و دفاع از  -9

 شهرداری

 تعیین جدیدا که اعضایی جهت پیگیری و باشد شده انجام مقررات وفق کمیسیون اعضا تعیین اینکه بر مراقبت -10

 .شوند می

 دراختیارگذاشتن کپی مدارک پیوستی پرونده با درخواست کتبی مودی و تایید کتبی همه اعضای کمیسیون. -11

ا
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مستقر در شهرداري بندر بوشهر جهت تشکیل جلسهقانون شهرداريها  77چارت كمیسیون ماده   

 عنوان سمت  رديف

ا۱  عضو اصلی نماینده وزارت کشور در جلسه کمیسیون بر اساس ابالغ 

 عضو اصلی نماینده دادگستری در جلسه کمیسیون بر اساس ابالغ 2

 عضو اصلی نماینده شورای اسالمی شهر بوشهر در جلسه کمیسیون بر اساس ابالغ ۳

 دبیر دبیر کمیسیون در جلسه کمیسیون بر اساس ابالغ 4

 مسئول دبیرخانه کارشناس حقوقی در جلسه کمیسیون بر اساس ابالغ 5

 معاون توسعه مدیریت منابع  نماینده شهرداری در کمیسیون براساس در جلسه کمیسیون بر اساس ابالغ 6

ارائه احراز هویتنماینده مودی)حقیقی و حقوقی( بر اساس معرفی نامه یا  7  - 
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 1398تعرفه پیشنهادي عوارض كسب وپیشه اصناف بوشهربراي سال 

 وضعیت مبلغ به ريال نام رسته اتحاديه

 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰ خرده فروشي آلومنيوم ابزار و يراق و مصالح ساختماني

 مشمول ۱,2۰۰,۰۰۰ خرده فروشي درب های ضد سرقت مصالح ساختمانيابزار و يراق و 

 ابزار و يراق و مصالح ساختماني
دفتر فروش محصوالت شن شويي ) 

 شن و ماسه (
 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰

 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰ خرده فروشي ابزارآالت ساختماني ابزار و يراق و مصالح ساختماني

 ابزار و يراق و مصالح ساختماني
غير  -خرده فروشي اتصاالت فلزی

 فلزی و چدني و پليکا
 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰

 مشمول 9۰۰,۰۰۰ خرده فروشي رنگ )ساختماني( ابزار و يراق و مصالح ساختماني

 مشمول ۱,۵۰۰,۰۰۰ خرده فروشي سيمان ابزار و يراق و مصالح ساختماني

 مشمول ۱,۵۰۰,۰۰۰ خرده فروشي کاشي و سراميك ابزار و يراق و مصالح ساختماني

 ابزار و يراق و مصالح ساختماني
خرده فروشي کاالهای بهداشتي 

 ساختمان
 مشمول ۱,۳۰۰,۰۰۰

 مشمول ۱,۴۰۰,۰۰۰ خرده فروشي مصالح ساختماني ابزار و يراق و مصالح ساختماني

 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰ خرده فروشي يراق آالت ابزار و يراق و مصالح ساختماني

 مصالح ساختمانيابزار و يراق و 
کرايه دادن ماشين آالت و تجهيزات 

 ساختماني وعمراني بدون راننده
 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰

 مشمول ۱,۵۰۰,۰۰۰ دفتر آهن قراضه فروشي ابزار و يراق و مصالح ساختماني

 ابزار و يراق و مصالح ساختماني
خرده فروشي تخت ، کمد ، ميز و 

 قفسه
 مشمول ۷۰۰,۰۰۰

 هتلداراناغذيه فروشان و 
انبارداری و نگهداری کاالهای 

 عمومي
 مشمول 9۰۰,۰۰۰

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ آش و حليم پزی اغذيه فروشان و هتلداران

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ پانسيون اغذيه فروشان و هتلداران

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ فروش انواع پيتزا اغذيه فروشان و هتلداران

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ قلوه(جگرکي )جگر، دل و  اغذيه فروشان و هتلداران

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ چايخانه و قهوه خانه سنتي اغذيه فروشان و هتلداران
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 اغذيه فروشان و هتلداران

خدمات تهيه غذا، غذارساني و 

پذيرايي از مهيمانان در منازل و 

 ادارات و مجالس

 مشمول ۱,۱۰۰,۰۰۰

 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰ خدمات سردخانه ای اغذيه فروشان و هتلداران

 مشمول ۳۰۰,۰۰۰ خرده فروشي از طريق دکه ها اغذيه فروشان و هتلداران

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ خرده فروشي انواع گوشت قرمز اغذيه فروشان و هتلداران

 اغذيه فروشان و هتلداران
خرده فروشي انواع مرغ و 

 ماهي،تخم مرغ
 مشمول ۸۰۰,۰۰۰

 اغذيه فروشان و هتلداران
خرده فروشي آب معدني و 

 نوشيدنيهای گازدار
 مشمول ۷۵۰,۰۰۰

 اغذيه فروشان و هتلداران
خرده  فروشي پرنده های زينتي 

 )قناری و غيره(
 مشمول ۷۰۰,۰۰۰

 اغذيه فروشان و هتلداران
خرده فروشي گاز مايع بصورت 

 کپسول و پيك نيك
 مشمول ۷۰۰,۰۰۰

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ خرده فروشي گازهای ايمني اغذيه فروشان و هتلداران

 اغذيه فروشان و هتلداران
خرده فروشي گازهای صنعتي 

 واکسيژن
 مشمول 9۰۰,۰۰۰

 اغذيه فروشان و هتلداران
خرده فروشي لوازم تزييني بجز 

 ساختمان
 مشمول ۵۰۰,۰۰۰

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ خرده فروشي ماهي اغذيه فروشان و هتلداران

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ خرده فروشي مرغ وماکيان اغذيه فروشان و هتلداران

 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰ فعاليتهای خدماتي مجالس جشن اغذيه فروشان و هتلداران

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ ساندويچ فروشي اغذيه فروشان و هتلداران

 مشمول ۴۰۰,۰۰۰ سمبوسه پزی اغذيه فروشان و هتلداران

 اغذيه فروشان و هتلداران
طباخي )کله، پاچه، سيراب و 

 شيردان پزی(
 مشمول ۶۰۰,۰۰۰

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ فروش خوراک دام و طيور اغذيه فروشان و هتلداران
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 اغذيه فروشان و هتلداران

فروش کله پاچه ، دل ،قلوه ، مغز، 

جگر ، سيراب و شيردان بصورت 

 خام

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ کبابي اغذيه فروشان و هتلداران

 مشمول 9۰۰,۰۰۰ گرمابه داران اغذيه فروشان و هتلداران

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ مرغ سوخاری اغذيه فروشان و هتلداران

 مشمول ۱,۵۰۰,۰۰۰ مسافرخانه و مهمانپذير اغذيه فروشان و هتلداران

 مشمول 2,۵۰۰,۰۰۰ مهمانخانه ومهمانسرا اغذيه فروشان و هتلداران

 اغذيه فروشان و هتلداران
خرده فروشي ماهي های تزييني و 

 آکواريومملزومات 
 مشمول ۵۰۰,۰۰۰

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ سلف سرويس اغذيه فروشان و هتلداران

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ خوابگاه های دانشجوئي اغذيه فروشان و هتلداران

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ تهيه غذا ترک اغذيه فروشان و هتلداران

 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰ خدمات برگزاری مراسم کودک اغذيه فروشان و هتلداران

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ ديزی پزی )عرضه قليان ممنوع( فروشان و هتلداران اغذيه

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ مرغ بريان اغذيه فروشان و هتلداران

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ جوجه سرا اغذيه فروشان و هتلداران

 اغذيه فروشان و هتلداران
فروش ساندويچ و پيتزا و مرغ 

 سوخاری و ... )فست فود(
 مشمول ۱,2۰۰,۰۰۰

 مشمول ۱,2۰۰,۰۰۰ اپيالسيون آرايشگران و پيرايشگران زنانه

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ 2آرايشگری زنانه درجه  آرايشگران و پيرايشگران زنانه

 مشمول 9۰۰,۰۰۰ آرايشگری زنانه درجه يك آرايشگران و پيرايشگران زنانه

 مشمول ۱,2۰۰,۰۰۰ آرايشگری زنانه ممتاز آرايشگران و پيرايشگران زنانه

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ آرايشگری و اپيالسيون آرايشگران و پيرايشگران زنانه

 آرايشگران و پيرايشگران زنانه

آرايشگری زنانه و ترميم واصالح 

ابرو)تاتو( با روش 

 ميکروپيگمانتاسيون

 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ پيرايشگری مردانه آرايشگران و پيرايشگران مردانه
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 مشمول 2۰۰,۰۰۰ توليد فرش و قالي دستباف دستبافبافندگان فرش 

 بافندگان فرش دستباف
 -قاليچه  -قالي شويي )قالي 

 موکت(
 مشمول 9۰۰,۰۰۰

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ خرده فروشي انواع کفش ورزشي پارچه فروشان

 پارچه فروشان
خرده فروشي کفش به استثنای 

 کفش ورزشي
 مشمول ۷۰۰,۰۰۰

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ چرم خرده فروشي پارچه فروشان

 مشمول ۴۰۰,۰۰۰ خرده فروشي لوازم جانبي کفش پارچه فروشان

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ پارچه فروشي) خرده( پارچه فروشان

 پارچه فروشان
خرده فروشي اسباب بازی و وسايل 

 سرگرمي و بازی
 مشمول ۶۰۰,۰۰۰

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ خرده فروشي بدليجات تزييني پارچه فروشان

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ خرده فروشي کيف فروشانپارچه 

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ خرده فروشي لوازم و آالت موسيقي پارچه فروشان

 مشمول 9۰۰,۰۰۰ کرايه لوازم عقد و عروسي پارچه فروشان

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ خرده فروشي دمپايي پارچه فروشان

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ آپاراتي تعمير کاران اتومبيل

 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰ آهن گری و آهن کشي انواع خودرو تعمير کاران اتومبيل

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ باطری سازی تعمير کاران اتومبيل

 تعمير کاران اتومبيل
تبديل موتورهای اتومبيل به گاز 

 سوز
 مشمول ۸۰۰,۰۰۰

 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱تراشکاری و فلزکاری درجه  تعمير کاران اتومبيل

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ 2فلزکاری درجه  تراشکاری و تعمير کاران اتومبيل

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ ۳تراشکاری و فلزکاری درجه  تعمير کاران اتومبيل

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ تراشکاری موتور اتومبيل تعمير کاران اتومبيل

 مشمول ۱,2۰۰,۰۰۰ تعميرانواع موتورهای لنج و قايق تعمير کاران اتومبيل

 مشمول ۴۰۰,۰۰۰ چرخهتعمير دوچرخه و سه  تعمير کاران اتومبيل

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ تعمير سپر اتومبيل تعمير کاران اتومبيل
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 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ تعمير و پرس انواع لوله و شيلنگ تعمير کاران اتومبيل

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ تعمير و تعويض ترمز و کالچ تعمير کاران اتومبيل

 تعمير کاران اتومبيل
تعمير و نگهداری موتور سيکلت و 

 گازیموتور 
 مشمول ۵۰۰,۰۰۰

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ تعمير وتعويض جلوبندی خودرو تعمير کاران اتومبيل

 مشمول ۴۰۰,۰۰۰ تعويض آمپر تعمير کاران اتومبيل

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ تعويض روغني تعمير کاران اتومبيل

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ تعويض و تعمير اگزوز تعمير کاران اتومبيل

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ و تعمير رادياتور اتومبيلتعويض  تعمير کاران اتومبيل

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ تعويض و تعمير کاربراتور تعمير کاران اتومبيل

 تعمير کاران اتومبيل
توليد پيچ . مهره.ميخ و رول پالک 

 فلزی
 مشمول ۵۰۰,۰۰۰

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ توليد قطعات غيرفلزی اتومبيل تعمير کاران اتومبيل

 تعمير کاران اتومبيل

توليد و تعمير انواع پمپ، موتور 

پمپ، سوپاپ، شير و لوازم يدکي 

 آن

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ توليد و تعمير جك های هيدروليکي تعمير کاران اتومبيل

 تعمير کاران اتومبيل

توليد و تعمير سرسيلندر موتور و 

پيستون به جزء وسايل نقليه ) درجه 

2 ) 

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰

 کاران اتومبيلتعمير 
توليد وتعمير انواع موتورهای ديزلي 

 بجز وسايل نقليه
 مشمول 9۰۰,۰۰۰

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ جوشکاری فلزات تعمير کاران اتومبيل

 تعمير کاران اتومبيل
ريخته گری انواع قطعات آهني و 

 چدني
 مشمول 9۰۰,۰۰۰

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ سند پالست فلزات تعمير کاران اتومبيل

 مشمول 9۰۰,۰۰۰ شستشوی اتومبيل کاران اتومبيلتعمير 

 مشمول ۱,2۰۰,۰۰۰ صافکاری و گلگيرسازی تعمير کاران اتومبيل
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 مشمول ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱مجتمع مکانيکي درجه  تعمير کاران اتومبيل

 مشمول ۳,۰۰۰,۰۰۰ 2مجتمع مکانيکي درجه  تعمير کاران اتومبيل

 مشمول 2,۵۰۰,۰۰۰ ۳مجتمع مکانيکي درجه  تعمير کاران اتومبيل

 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰ مکانيکي اتومبيل تعمير کاران اتومبيل

 تعمير کاران اتومبيل
مکانيکي خودرو های سنگين و نيمه 

 سنگين
 مشمول ۱,2۰۰,۰۰۰

 تعمير کاران اتومبيل
نصب و تعويض بخاری و کولر 

 اتومبيل
 مشمول ۷۰۰,۰۰۰

 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰ نقاشي انواع خودرو تعمير کاران اتومبيل

 مشمول ۱,2۰۰,۰۰۰ توليد فيلتر روغن و هوا تعمير کاران اتومبيل

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ تنظيم موتور تعمير کاران اتومبيل

 خواربار و لبنيات فروشان
خرده فروشي آردوغالت 

 ومحصوالت نشاسته ای
 مشمول ۷۰۰,۰۰۰

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ خرده فروشي فرآورده های گوشتي خواربار و لبنيات فروشان

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ خرده فروشي فرآورده های لبني خواربار و لبنيات فروشان

 خواربار و لبنيات فروشان
خرده فروشي کود و سم و داروهای 

 شيميايي برای محصوالت کشاورزی
 مشمول ۶۰۰,۰۰۰

 مشمول 9۰۰,۰۰۰ ۱خواربار فروشي درجه  خواربار و لبنيات فروشان

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ 2خواربار فروشي درجه  فروشان خواربار و لبنيات

 مشمول 9۰۰,۰۰۰ ۱سوپر موادغذايي درجه  خواربار و لبنيات فروشان

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ 2سوپر موادغذايي درجه  خواربار و لبنيات فروشان

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ خرده فروشي قليان ومتعلقات خواربار و لبنيات فروشان

 خواربار و لبنيات فروشان
بسته بندی سايرموادغذايي طبقه 

 بندی نشده درجای ديگر
 مشمول ۶۰۰,۰۰۰

 مشمول ۳۰۰,۰۰۰ تعمير کيف و کفش و پوتين خياطان و خشکشويي

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ تودوزی انواع خودرو خياطان و خشکشويي

 خياطان و خشکشويي
توليد مانتو وشلوار و لباس زنانه 

 سفارشي
 مشمول ۶۰۰,۰۰۰
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 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ خشك شويي ولباس شويي خشکشوييخياطان و 

 خياطان و خشکشويي

دوخت و تعمير انواع چادر و خيمه، 

دور دوزی پتو و توليد کمربند 

 خودرو

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ دوخت و نصب و تعمير انواع پرده خياطان و خشکشويي

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ دوزندگي لباس نظامي خياطان و خشکشويي

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ رنگرزی لباس خياطان و خشکشويي

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ سری دوزی لباس زنانه خياطان و خشکشويي

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ سری دوزی لباس مردانه خياطان و خشکشويي

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ طراحي و دوخت و گلدوزی خياطان و خشکشويي

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ کت و شلوار دوزی خياطان و خشکشويي

 خياطان و خشکشويي
لحاف و تشك و بالش و پشتي 

 دوزی
 مشمول ۶۰۰,۰۰۰

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ چوب بری درودگران وشيشه بران

 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰ توليد شيشه چند جداره )دوجداره ( درودگران وشيشه بران

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ توليد فايبرگالس درودگران وشيشه بران

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ مقوايي توليد کارتن درودگران وشيشه بران

 مشمول ۵,۰۰۰,۰۰۰ توليد و تعمير انواع لنج درودگران وشيشه بران

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ توليد وتعمير مبل و اثاثه غير فلزی درودگران وشيشه بران

 درودگران وشيشه بران
خرده فروشي چوب ، الوار و لوازم 

 چوبي ساختماني
 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ خرده فروشي شيشه و آيينه درودگران وشيشه بران

 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰ درودگری )نجاری( درودگران وشيشه بران

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ رنگ کاری مصنوعات چوبي درودگران وشيشه بران

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ قاب سازی چوبي درودگران وشيشه بران

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ نصب و تعويض شيشه اتومبيل درودگران وشيشه بران

 درودگران وشيشه بران
و  mdfتوليد کابينت غير چوبي )

hpl )و کورين 
 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰
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 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰ توليد و تعمير کابينت چوبي درودگران وشيشه بران

 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰ پرس کاری چوب درودگران وشيشه بران

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ خراطي درودگران وشيشه بران

 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰ منبت کاری درودگران وشيشه بران

 درودگران وشيشه بران

توليد و عرضه مبل)شامل کالف 

سازی، منبت کاری ،رنگ کاری، 

 رويه کوبي(

 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ حصير بافي درودگران وشيشه بران

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ آلبوم سازی درودگران وشيشه بران

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ جعبه ساز مقوايي درودگران وشيشه بران

 درودگران وشيشه بران

توليد اجناس پالستيکي غير از کفش 

و محصوالت طبقه بندی شده ديگر 

 مالمين – فايبرگالس –نظير قوطي 

 تابلو –

 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ توليد کارت و پاکت ساز درودگران وشيشه بران

 شرکتهای خدماتي
فعاليتهای مربوط به تامين نيروی 

 انساني
 مشمول ۳,۰۰۰,۰۰۰

 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰ تابلوهای تبليغات و چاپ ديجيتال عکاسان و چاپخانه داران

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ توليد تابلو پالستيکي عکاسان و چاپخانه داران

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ چاپ تريکو )چاپ سيلك اسکرين( عکاسان و چاپخانه داران

 مشمول ۷۵۰,۰۰۰ خدمات نشرحروف چيني و  عکاسان و چاپخانه داران

 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰ خدمات عکاسي و فيلمبرداری عکاسان و چاپخانه داران

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ خدمات مونتاژصداوتصويرفيلم عکاسان و چاپخانه داران

 عکاسان و چاپخانه داران
تجهيزات  -خرده فروشي دستگاه 

 ولوازم عکاسي و فيلمبرداری
 مشمول ۸۰۰,۰۰۰

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ خرده فروشي عينك چاپخانه دارانعکاسان و 

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ عکاسي و ساخت تيزرهای تبليغاتي عکاسان و چاپخانه داران

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ مهر و پالک سازی عکاسان و چاپخانه داران
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 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ خرازی فروشندگان پوشاک و خرازان

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ زنانهخرده فروشي پوشاک  فروشندگان پوشاک و خرازان

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ خرده فروشي پوشاک مردانه فروشندگان پوشاک و خرازان

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ خرده فروشي پوشاک نظامي فروشندگان پوشاک و خرازان

 فروشندگان پوشاک و خرازان
خرده فروشي پوشاک نوزاد و بچه 

 گانه
 مشمول ۷۰۰,۰۰۰

 فروشندگان پوشاک و خرازان

فروشي کاال و تجهيزات خرده 

آزمايشگاهي  -پزشکي وبيمارستاني 

 و ارتوپدی

 مشمول ۱,2۰۰,۰۰۰

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ خرده فروشي لوازم ورزشي فروشندگان پوشاک و خرازان

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ خرده فروشي مواد و لوازم بهداشتي فروشندگان پوشاک و خرازان

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ فروش عطريات فروشندگان پوشاک و خرازان

 فروشندگان پوشاک و خرازان
لوازم ماهيگيری و صيد آبزيان و 

 خدمات وابسته
 مشمول ۶۰۰,۰۰۰

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ خدمات جانبي تلفن همراه فروشندگان لوازم التحرير و کتاب فروشان

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ خدمات عرضه محصوالت فرهنگي فروشندگان لوازم التحرير و کتاب فروشان

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ خدمات فتوکپي، زيراکس و اوزاليد فروشندگان لوازم التحرير و کتاب فروشان

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ خرده فروشي قاب عکس فروشندگان لوازم التحرير و کتاب فروشان

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ خرده فروشي کتاب فروشندگان لوازم التحرير و کتاب فروشان

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ خرده فروشي لوازم التحرير فروشانفروشندگان لوازم التحرير و کتاب 

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ خرده فروشي لوازم کمك آموزشي فروشندگان لوازم التحرير و کتاب فروشان

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ خرده فروشي ماشين ولوازم اداری فروشندگان لوازم التحرير و کتاب فروشان

 مشمول ۴۰۰,۰۰۰ فروشي نشريات ادواریخرده  فروشندگان لوازم التحرير و کتاب فروشان

 مشمول ۴۰۰,۰۰۰ صحافي فروشندگان لوازم التحرير و کتاب فروشان

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ بازی های تفريحي غير رايانه ای فروشندگان لوازم التحرير و کتاب فروشان

 فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي
فروش لوازم وقطعات آسانسوروپله 

 برقي
 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ تعميرلوازم صوتي و تصويری فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي
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 مشمول ۴۰۰,۰۰۰ تعمير اجاق گاز و بخاری فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي

 فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي
تعمير انواع چرخ بافندگي، خياطي و 

 گلدوزی
 مشمول ۶۰۰,۰۰۰

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ تعمير لوازم ارتباطي و مخابراتي فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي

 فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي
تعمير لوازم کوچك برقي منزل بجز 

 لوازم صوتي و تصويری
 مشمول ۷۰۰,۰۰۰

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ وظرفشوييتعمير ماشين لباسشويي  فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي

 فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي
تعمير و نگهداری ماشين آالت 

 اداری
 مشمول ۷۰۰,۰۰۰

 مشمول 9۰۰,۰۰۰ تعمير يخچال. فريزر . يخچال فريزر فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي

 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰ توليد لوازم برقي فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي

 فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي
توليد وتعمير انواع نورافکن، 

 پروژکتور و چراغ قوه
 مشمول 9۰۰,۰۰۰

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ توليد لوستر و چراغهای تزييني فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ الکتروموتورتوليد و تعمير  فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي

 فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي
توليد و تعمير تابلوهای برق فشار 

 قوی و ضعيف صنعتي
 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰

 فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي
توليد و تعمير دستگاه الکترونيك 

 منبع تغذيه
 مشمول ۸۰۰,۰۰۰

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ جوشکاری پالستيك الکترونيکيفروشندگان لوازم الکتريکي و 

 فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي
خدمات الکترونيك و مخابرات 

 دريايي و خشکي
 مشمول ۸۰۰,۰۰۰

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ خدمات تاسيسات برقي ساختمان فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ خدمات تصفيه آب فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي

 فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي
خرده فروشي تلفن همراه و 

 تجهيزات جانبي آن
 مشمول ۸۰۰,۰۰۰

 فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي
خرده فروشي لوازم الکتريکي و 

 برقي
 مشمول ۷۰۰,۰۰۰
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 فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي
فروشي لوازم شوفاژ و تهويه خرده 

 مطبوع
 مشمول ۸۰۰,۰۰۰

 فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي
خرده فروشي لوازم يدکي الکتريکي 

 و الکترونيکي
 مشمول ۷۰۰,۰۰۰

 فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي
خرده فروشي لوستر، آباژور، آيينه و 

 شمعدان
 مشمول 9۰۰,۰۰۰

 الکتريکي و الکترونيکيفروشندگان لوازم 

نصب و تعمير سيستم های حرارتي 

و برودتي و تهويه مطبوع بجز 

 سردخانه

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰

 فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي
نصب و راه اندازی سيستم های 

 حفاظتي
 مشمول ۸۰۰,۰۰۰

 فروشندگان لوازم الکتريکي و الکترونيکي
مونتاژ،نصب 

 وتعميرآسانسوروباالبربرقي
 مشمول ۱,۱۰۰,۰۰۰

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ خرده فروشي تجهيزات آشپزخانه فروشندگان لوازم خانگي

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ امانت فروشي )کاالهای دست دوم ( فروشندگان لوازم خانگي

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ پتوفروشي) خرده( فروشندگان لوازم خانگي

 فروشندگان لوازم خانگي
فروشي ظروف و لوازم خرده 

 آشپزخانه
 مشمول ۸۰۰,۰۰۰

 مشمول ۳۰۰,۰۰۰ خرده فروشي انواع نوار و ديسکت فروشندگان لوازم خانگي

 فروشندگان لوازم خانگي
خرده فروشي ظروف و لوازم 

 پالستيکي
 مشمول ۷۰۰,۰۰۰

 فروشندگان لوازم خانگي
خرده فروشي ظروف و لوازم چيني 

 و شيشه ای و کريستال وبلور
 مشمول ۷۰۰,۰۰۰

 فروشندگان لوازم خانگي
خرده فروشي ظروف و لوازم فلزی 

 بجز نقره
 مشمول ۸۰۰,۰۰۰

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ خرده فروشي ظروف يکبارمصرف فروشندگان لوازم خانگي

 مشمول ۱,۵۰۰,۰۰۰ خرده فروشي فرش ماشيني فروشندگان لوازم خانگي



124                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 فروشندگان لوازم خانگي
وکاالهای خرده فروشي کابينت 

 تزييني منزل
 مشمول ۱,2۰۰,۰۰۰

 فروشندگان لوازم خانگي
خرده فروشي لوازم صوتي و 

 تصويری
 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰

 مشمول ۱,۸۰۰,۰۰۰ خرده فروشي مبلمان منزل فروشندگان لوازم خانگي

 فروشندگان لوازم خانگي
خرده فروشي مصنوعات گلي و 

 دستي و سفالي
 مشمول ۴۰۰,۰۰۰

 مشمول ۱,۸۰۰,۰۰۰ خرده فروشي ميز و صندلي اداری لوازم خانگيفروشندگان 

 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰ خرده فروشي وسايل خانگي برقي فروشندگان لوازم خانگي

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ کرايه لوازم برگزاری مجالس فروشندگان لوازم خانگي

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ گل فروشي فروشندگان لوازم خانگي

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ تزيينات اتومبيل اتومبيلفروشندگان لوازم يدکي 

 فروشندگان لوازم يدکي اتومبيل
خرده فروشي دوچرخه و سه چرخه 

 و لوازم يدکي آن
 مشمول ۵۰۰,۰۰۰

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ خرده فروشي روغن موتور فروشندگان لوازم يدکي اتومبيل

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ فروش لوازم يدکي ماشينهای سبك فروشندگان لوازم يدکي اتومبيل

 فروشندگان لوازم يدکي اتومبيل

فروش لوازم يدکي موتورهای 

دريايي و ماشينهای راه سازی و 

 کشاورزی

 مشمول ۱,۰۰۰,۰۰۰

 فروشندگان لوازم يدکي اتومبيل

فروش موتور سيکلت و موتور 

گازی و موتور سيکلت برقي و لوازم 

 يدکي آن

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ الستيك فروشي اتومبيلفروشندگان لوازم يدکي 

 فروشندگان ميوه و تره بار
پاک ، خرد ، خشك و منجمد کردن 

 سبزيجات
 مشمول ۶۰۰,۰۰۰

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ خرده فروشي خرما فروشندگان ميوه و تره بار

 فروشندگان ميوه و تره بار
خرده فروشي انواع ميوه وصيفي 

 جات
 مشمول ۸۰۰,۰۰۰
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 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ خرده فروشي سبزی و تره بارفروشندگان ميوه 

فروشندگان و سازندگان طال و جواهر و 

 ساعت
 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ خرده فروشي بدليجات تزئيني

فروشندگان و سازندگان طال و جواهر و 

 ساعت

روميزی  -تعمير انواع ساعت )مچي 

 ديواری( -
 مشمول ۸۰۰,۰۰۰

فروشندگان و سازندگان طال و جواهر و 

 ساعت
 مشمول 9۰۰,۰۰۰ تعمير و آبکاری انواع زيورآالت

فروشندگان و سازندگان طال و جواهر و 

 ساعت

خرده فروشي انواع ساعت و قطعات 

 يدکي آن
 مشمول 9۰۰,۰۰۰

فروشندگان و سازندگان طال و جواهر و 

 ساعت
 مشمول 9۰۰,۰۰۰ فروشندگي مصنوعات نقره)خرده(

جواهر و فروشندگان و سازندگان طال و 

 ساعت
 مشمول ۱,2۰۰,۰۰۰ صرافي

فروشندگان و سازندگان طال و جواهر و 

 ساعت

طال سازی)ساخت 

 النگو،انگشتر،گردنبند(
 مشمول ۱,2۰۰,۰۰۰

فروشندگان و سازندگان طال و جواهر و 

 ساعت
 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ طراحي طالوجواهر

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ توليد اتاق وسيله نقليه فلزکاران

 فلزکاران
اسکلت بندی ،آهن کشي و 

 جوشکاری ساختمان
 مشمول ۱,۵۰۰,۰۰۰

 مشمول 9۰۰,۰۰۰ آلومينيوم سازی درب و پنجره فلزکاران

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ آهنگری به جز درب و پنجره فلزکاران

 مشمول 9۰۰,۰۰۰ آهنگری درب و پنجره فلزکاران

 مشمول ۴۰۰,۰۰۰ تعمير قفل و کليد فلزکاران

 فلزکاران
توليد درب و پنجره پيش ساخته 

 (  upvcاستيل ) 
 مشمول 9۰۰,۰۰۰

 مشمول 9۰۰,۰۰۰ توليد اتاق وسيله نقليه فلزکاران
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 فلزکاران

توليد انواع درب و پنجره پيش 

ساخته پالستيکي )پي وی سي و يو 

 پي وی سي(

 مشمول 9۰۰,۰۰۰

 فلزکاران
توليد ساير محصوالت فلزی طبقه 

 ديگربندی نشده در جای 
 مشمول ۷۰۰,۰۰۰

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ توليد نرده استيل فلزکاران

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ توليد و تعمير انواع کابينت فلزی فلزکاران

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ توليد و تعمير مخزن و تانکر فلزکاران

 فلزکاران

توليد ورقهای فلزی گالوانيزه به 

اشکال مختلف برای مصارف 

 ساختمان

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ توليدسردخانه فلزکاران

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ توليدوتعميرانواع ترازو فلزکاران

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ توليدوتعميرانواع ميزوصندلي فلزی فلزکاران

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ جوشکاری صنعتي فلزکاران

 مشمول ۴۰۰,۰۰۰ چلنگری)آهنگری سنتي( فلزکاران

 مشمول ۴۰۰,۰۰۰ خرده فروشي مصنوعات حلبي فلزکاران

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ دفتر فني خدمات ساختمان فلزکاران

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ کانال سازی کولر فلزکاران

 مشمول 9۰۰,۰۰۰ کانتينر سازی و توليد کاروان فلزکاران

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ کرکره سازی فلزی فلزکاران

 مشمول 9۰۰,۰۰۰ نما سازی ساختمان فلزکاران

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ ماست بندی بستني فروشقنادان و بستني ساز و 

 قنادان و بستني ساز و بستني فروش
خرده فروشي آجيل وخشکبار)خام 

 وبوداده(
 مشمول 9۰۰,۰۰۰

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ بستني وفالوده فروشي قنادان و بستني ساز و بستني فروش

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ توليد ترشي آبليمو و آبغوره قنادان و بستني ساز و بستني فروش

 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ توليد يخ قنادان و بستني ساز و بستني فروش
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 مشمول ۷۰۰,۰۰۰ کاکائو -قهوه  -خرده فروشي چای قنادان و بستني ساز و بستني فروش

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ خرده فروشي انواع شيريني قنادان و بستني ساز و بستني فروش

 مشمول ۴۰۰,۰۰۰ گياهان داروييخرده فروشي  قنادان و بستني ساز و بستني فروش

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ خرده فروشي عرقيات گياهي قنادان و بستني ساز و بستني فروش

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ خرده فروشي لوازم قنادی قنادان و بستني ساز و بستني فروش

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ قنادی و شيريني پزی قنادان و بستني ساز و بستني فروش

 مشمول ۶۰۰,۰۰۰ نان برنجي ونان خرمايي وکاک پزی بستني فروش قنادان و بستني ساز و

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ کافه تريا قنادان و بستني ساز و بستني فروش

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ کلوچه پزی قنادان و بستني ساز و بستني فروش

 مشمول ۴۰۰,۰۰۰ کماج پزی قنادان و بستني ساز و بستني فروش

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ کيك پزی فروشقنادان و بستني ساز و بستني 

 مشمول 9۰۰,۰۰۰ مشاور فني ساختمان موزاييك سازان و بلوک سازان

 موزاييك سازان و بلوک سازان
احداث و تعمير ساختمانهای زير 

 بنايي
 مشمول 9۰۰,۰۰۰

 موزاييك سازان و بلوک سازان
احداث واجرای ساختمان به استثنای 

 ساختمان زيربنايي
 مشمول 9۰۰,۰۰۰

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ تخليه چاه موزاييك سازان و بلوک سازان

 مشمول 9۰۰,۰۰۰ توليد تيرچه وبلوک و قطعات بتوني موزاييك سازان و بلوک سازان

 موزاييك سازان و بلوک سازان
حجاری و توليد مصنوعات سنگي 

 تزييني
 مشمول ۸۰۰,۰۰۰

 مشمول 9۰۰,۰۰۰ زلخدمات تزيين و دکور داخلي من موزاييك سازان و بلوک سازان

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ خدمات عايق کاری ساختمان موزاييك سازان و بلوک سازان

 موزاييك سازان و بلوک سازان
خدمات نصب و اجاره داربست 

 فلزی
 مشمول ۶۰۰,۰۰۰

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ سفيدکاری و گچ کاری و آيينه کاری موزاييك سازان و بلوک سازان

 مشمول ۱,2۰۰,۰۰۰ سنگ بری موزاييك سازان و بلوک سازان

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ لوله کشي آب و فاضالب موزاييك سازان و بلوک سازان
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 موزاييك سازان و بلوک سازان
لوله کشي گاز و نصب لوازم 

 گازسوز
 مشمول ۸۰۰,۰۰۰

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ مجريان سقفهای نوين ساختمان موزاييك سازان و بلوک سازان

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ موزاييك سازی سازانموزاييك سازان و بلوک 

 موسسات حمل ونقل بارومسافر
ارائه خدمات مسافر بری به مسافران 

 فرودگاه
 مشمول ۸۰۰,۰۰۰

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ باسکول موسسات حمل ونقل بارومسافر

 موسسات حمل ونقل بارومسافر
بليط فروشي شرکتهای مسافر بری 

 بين شهری
 مشمول 9۰۰,۰۰۰

 ونقل بارومسافرموسسات حمل 
خدمات برگزاری مراسم در محل 

 های مربوط به تشييع جنازه
 مشمول ۸۰۰,۰۰۰

 موسسات حمل ونقل بارومسافر
خدمات بسته بندی کال به منظور 

 حمل بار
 مشمول ۴۰۰,۰۰۰

 موسسات حمل ونقل بارومسافر

خدمات حمل و نقل مسافر ) 

اتوبوس و ميني بوس با راننده بدون 

 (برنامه زماني 

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰

 موسسات حمل ونقل بارومسافر

خدمات حمل ونقل مسافر بوسيله 

اتومبيل با راننده )بدون برنامه 

 زماني(

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰

 موسسات حمل ونقل بارومسافر

فعاليت های مربوط به اداره 

کاروانسرا و گاراژ و توقفگاه 

 )پارکينگ(

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰

 موسسات حمل ونقل بارومسافر
فعاليت های مربوط به خدمات 

 اداری و مشاوره ای وسايل نقليه
 مشمول ۷۰۰,۰۰۰

 موسسات حمل ونقل بارومسافر
کرايه ماشين آالت راهسازی و 

 ساختماني با اپراتور
 مشمول ۸۰۰,۰۰۰

 مشمول ۸۰۰,۰۰۰ کرايه يا اجاره اتومبيل بدون راننده موسسات حمل ونقل بارومسافر

 مشمول ۴۰۰,۰۰۰ گندمآسياب کردن  نانوايان
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 مشمول ۴۰۰,۰۰۰ تافتوني ماشيني نانوايان

 نانوايان
توليد نانهای حجيم وفانتزی، 

 ساندويچي،قندی، رژيمي و طبي
 مشمول ۵۰۰,۰۰۰

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ نان بربری سنتي نانوايان

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ نان بربری ماشيني نانوايان

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ نان روغني پزی نانوايان

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ نان سنگك سنتي نانوايان

 مشمول ۵۰۰,۰۰۰ نان سنگك ماشيني نانوايان

ا

ا  



130                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

ا

ا

ا

ا

  

 

 

 پنجمبخش 

 ضريب فزاينده
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 قطعه اول 

 خیابان خلیج فارس ، ساحلي شمال :

 ( دريا ) جزيره شیف جز محدوده اين قطعه مي باشد شرق :

 خیابان لیان حد فاصل میدان انقالب تا ضلع شمالي گمرک جنوب :

 خیابان انقالب غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 ۱ بر خيابان خليج فارس هزارو پنج چهل  ۴۵۰۰۰

 2 ك مسکنبر خيابان انقالب از شمال تا کوچه سينا جنب بان شصت هزار  ۶۰۰۰۰

 ۳ بر خيابان انقالب از کوچه مهتاب تا بانك ملت سه هزارهفتاد و  ۷۳۰۰۰

 ۴ بر خيابان انقالب از بانك ملت تا ميدان انقالب هشتاد و يك هزار ۸۱۰۰۰

 ۵ بر خيابان آيت اهلل بالدی سي و دو هزار ۳2۰۰۰

 ۶ تا خيابان خليج فارس شرقيبر خيابان ليان  شصت و هشت هزار ۶۸۰۰۰

 ۷ متری و باالتر ۱۰طرفين کوچه های  بيست و يك هزار 2۱۰۰۰

 ۸ متری و باالتر ۸طرفين کوچه های  هجده هزار ۱۸۰۰۰

 9 متری و باالتر ۶طرفين کوچه های  پانزده هزار ۱۵۰۰۰

 ۱۰ متری و باالتر ۴طرفين کوچه های  دوازده هزار ۱2۰۰۰

 ۱۱ بقيه کوچه های اين محدوده هفت هزار و پانصد ۷۵۰۰
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 قطعه دوم

  

 خیابان خلیج فارس ، ساحلي شمال :

 ( دريا ) جزيره شیف جز محدوده اين قطعه مي باشد شرق :

 خیابان لیان حد فاصل میدان انقالب تا ضلع شمالي گمرک جنوب :

 خیابان انقالب غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 ۱ بر خیابان خلیج فارس هزارو پنج چهل  ۴۵۰۰۰

 2 ک مسکنبر خیابان انقالب از شمال تا کوچه سینا جنب بان شصت هزار ۶۰۰۰۰

 ۳ بر خیابان انقالب از کوچه مهتاب تا بانک ملت هفتاد و سه هزار ۷۳۰۰۰

 ۴ بر خیابان انقالب از بانک ملت تا میدان انقالب هشتاد و يك هزار ۸۱۰۰۰

 ۵ بر خیابان آیت اهلل بالدی سي و پنج هزار ۳۵۰۰۰

 ۶ تا خیابان خلیج فارس شرقیبر خیابان لیان  شصت و هشت هزار ۶۸۰۰۰

 ۷ متری و باالتر 10طرفین کوچه های  بيست و يك هزار 2۱۰۰۰

 ۸ متری و باالتر 8طرفین کوچه های  هجده هزار ۱۸۰۰۰

 9 متری و باالتر 6طرفین کوچه های  پانزده هزار ۱۵۰۰۰

 ۱۰ متری و باالتر 4طرفین کوچه های  دوازده هزار ۱2۰۰۰

 ۱۱ بقیه کوچه های این محدوده هفت هزار و پانصد ۷۵۰۰
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 قطعه سوم

  

 خیابان لیان حد فاصل میدان انقالب تا ضلع شمالي گمرک  شمال :

 دريا  شرق :

 خیابان شهدا جنوب :

 خیابان حافظ  غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 ۱ بر خیابان خلیج لیان و هشت هزار شصت ۶۸۰۰۰

 2 بر خیابان شهدا شصت و هفت هزار ۶۷۰۰۰

 ۳ بر خیابان حافظ شصت و هفت هزار ۶۷۰۰۰

 ۴ بر خیابان خلیج فارس چهل وپنج هزار ۴۵۰۰۰

 ۵ متری و باالتر 10طرفین کوچه های  سي و دو هزار ۳2۰۰۰

 ۶ متری و باالتر 8طرفین کوچه های  سي هزار ۳۰۰۰۰

 ۷ متری و باالتر 6طرفین کوچه های  بيست و هشت هزار 2۸۰۰۰

 ۸ متری و باالتر 4طرفین کوچه های  بيست و پنج هزار 2۵۰۰۰

 9 بقیه کوچه های این محدوده هجده هزار ۱۸۰۰۰
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 قطعه چهارم

  

 خیابان لیان غربي   شمال :

 خیابان حافظ  شرق :

 خیابان شهدا جنوب :

 معلمخیابان   غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 ۱ بر خیابان خلیج لیان شصت و هشت هزار ۶۸۰۰۰

 2 بر خیابان شهدا شصت و هفت هزار ۶۷۰۰۰

 ۳ بر خیابان حافظ شصت و هفت هزار ۶۷۰۰۰

 ۴ دانش آموزبر خیابان  شصت و پنج هزار ۶۵۰۰۰

 ۵ معلمبر خیابان  شصت و دو هزار ۶2۰۰۰

 ۶ صفویبر خیابان  شصت و هفت هزار ۶۷۰۰۰

 ۷ متری و باالتر 10طرفین کوچه های  سي و دو هزار ۳2۰۰۰

 ۸ متری و باالتر 8طرفین کوچه های  سي هزار ۳۰۰۰۰

 9 متری و باالتر 6طرفین کوچه های  بيست و هشت هزار 2۸۰۰۰

 ۱۰ متری و باالتر 4طرفین کوچه های  بيست و پنج هزار 2۵۰۰۰

 ۱۱ بقیه کوچه های این محدوده هجده هزار ۱۸۰۰۰
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 قطعه پنجم

  

 خیابان لیان غربي شمال :

 معلمخیابان  شرق :

 خیابان شهدا جنوب :

 خلیج فارس، ساحليخیابان   غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 ۱ بر خیابان خلیج لیان شصت و دو هزار ۶2۰۰۰

 2 بر خیابان شهدا پنجاه و هفت هزار ۵۷۰۰۰

 ۳ معلمبر خیابان  پنجاه و هفت هزار ۵۷۰۰۰

 ۴ خلیج فارسبر خیابان  چهل و پنج هزار ۴۵۰۰۰

 ۵ سیرافبر خیابان  چهل هزار ۴۰۰۰۰

 ۶ ایالمبر خیابان  چهل هزار ۴۰۰۰۰

 ۷ متری و باالتر 10طرفین کوچه های  ديست و دو هزار 22۰۰۰

 ۸ متری و باالتر 8طرفین کوچه های  هزاربيست  2۰۰۰۰

 9 متری و باالتر 6طرفین کوچه های  هجده هزار و پانصد ۱۸۵۰۰

 ۱۰ متری و باالتر 4طرفین کوچه های  دوازده هزار ۱2۰۰۰

 ۱۱ بقیه کوچه های این محدوده هفت هزار و پانصد ۷۵۰۰
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 قطعه ششم

  

 شهداخیابان  شمال :

 خلیج فارسخیابان  شرق :

 ولي عصرخیابان  جنوب :

 حافظخیابان   غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 ۱ بر خیابان شهدا شصت و هفت هزار ۶۷۰۰۰

 2 خلیج فارسبر خیابان  چهل و پنج هزار ۴۵۰۰۰

 ۳ ولی عصربر خیابان  شصت و دو هزار ۶2۰۰۰

 ۴ حافظبر خیابان  شصت و هفت هزار ۶۷۰۰۰

 ۵ تنگستانبر خیابان  سي و هشت هزار ۳۸۰۰۰

 ۶ متری و باالتر 10طرفین کوچه های  سي و يك هزار ۳۱۰۰۰

 ۷ متری و باالتر 8طرفین کوچه های  بيست و هفت هزار 2۷۰۰۰

 ۸ متری و باالتر 6طرفین کوچه های  شانزده هزار ۱۶۰۰۰

 9 متری و باالتر 4طرفین کوچه های  دوازده هزار ۱2۰۰۰

 ۱۰ بقیه کوچه های این محدوده هشت هزار و پانصد ۸۵۰۰



142                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 



143                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 قطعه هفتم

  

 شهداخیابان  شمال :

 حافظخیابان   شرق :

 ولي عصرخیابان  جنوب :

 نواب صفويخیابان   غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 ۱ بر خیابان شهدا شصت و هفت هزار ۶۷۰۰۰

 2 حافظبر خیابان  هفت هزار شصت و ۶۷۰۰۰

 ۳ ولی عصربر خیابان  شصت و شش هزار ۶۶۰۰۰

 ۴ نواب صفویبر خیابان  شصت و هفت هزار ۶۷۰۰۰

 ۵ تنگستانبر خیابان  سي و هشت هزار ۳۸۰۰۰

 ۶ متری و باالتر 10طرفین کوچه های  سي و پنج هزار ۳۵۰۰۰

 ۷ متری و باالتر 8طرفین کوچه های  سي و يك هزار ۳۱۰۰۰

 ۸ متری و باالتر 6طرفین کوچه های  شانزده هزار ۱۶۰۰۰

 9 متری و باالتر 4طرفین کوچه های  سيزده هزار ۱۳۰۰۰

 ۱۰ بقیه کوچه های این محدوده هشت هزار و پانصد ۸۵۰۰



144                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 



145                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 قطعه هشتم

  

 شهداخیابان  شمال :

 صفويخیابان   شرق :

 ولي عصرخیابان  جنوب :

 معلمخیابان   غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 ۱ بر خیابان شهدا شصت و هفت هزار ۶۷۰۰۰

 2 نواب صفویبر خیابان  شصت و هفت هزار ۶۷۰۰۰

 ۳ ولی عصربر خیابان  شصت و شش هزار ۶۶۰۰۰

 ۴ معلمبر خیابان  پنجاه هزار ۵۰۰۰۰

 ۵ تنگستانبر خیابان  سي و هشت هزار ۳۸۰۰۰

 ۶ بر خیابان دشتستان سي و هشت هزار ۳۸۰۰۰

 ۷ متری و باالتر 12طرفین کوچه های  سي و پنج هزار ۳۵۰۰۰

 ۸ متری و باالتر 10طرفین کوچه های  ششصدسي و دو هزار و  ۳2۶۰۰

 9 متری و باالتر 8طرفین کوچه های  بيست و پنج هزار 2۵۰۰۰

 ۱۰ متری و باالتر 6طرفین کوچه های  هفده هزار ۱۷۰۰۰

 ۱۱ متری و باالتر 4طرفین کوچه های  سيزده هزار ۱۳۰۰۰

 ۱2 بقیه کوچه های این محدوده هشت هزار و پانصد ۸۵۰۰



146                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 



147                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 قطعه نهم

  

 شهداخیابان  شمال :

 معلمخیابان   شرق :

 ولي عصرخیابان  جنوب :

 خلیج فارس و درياخیابان   غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 ۱ بر خیابان شهدا پنجاه هزار ۵۰۰۰۰

 2 معلمبر خیابان  پنجاه هزار ۵۰۰۰۰

 ۳ ولی عصربر خیابان  پنجاه هزار ۵۰۰۰۰

 ۴ خلیج فارسبر خیابان  چهل و پنج هزار ۴۵۰۰۰

۵۳۵۰۰ 
پنجاه و سه هزار و 

 پانصد
 ۵ امام خمینیبر خیابان 

 ۶ متری و باالتر 12طرفین کوچه های  و پنج هزار سي ۳۵۰۰۰

 ۷ متری و باالتر 10طرفین کوچه های  سي و دو هزار  ۳2۰۰۰

 ۸ متری و باالتر 8طرفین کوچه های  بيست و هشت هزار 2۸۰۰۰

 9 متری و باالتر 6طرفین کوچه های  بيست و پنج هزار 2۵۰۰۰

 ۱۰ متری و باالتر 4طرفین کوچه های  هجده هزار ۱۸۰۰۰

 ۱۱ بقیه کوچه های این محدوده نه هزار و پانصد 9۵۰۰



148                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 



149                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 قطعه دهم

  

 ولي عصرخیابان  شمال :

 خلیج فارسخیابان   شرق :

 و والفجر خیابان رئیسعلي دلواري جنوب :

 حافظخیابان   غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 ۱ بر خیابان رئیسعلی دلواری هزار پنجاه و سه ۵۳۰۰۰

 2 بر خیابان ولی عصر شصت و دو هزار ۶2۰۰۰

 ۳ خلیج فارسبر خیابان  چهل و پنج هزار ۴۵۰۰۰

 ۴ بر خیابان حافظ پنجاه هزار ۵۰۰۰۰

 ۵ بر خیابان والفجر بيست و نه هزار  29۰۰۰

 ۶ خیابان جاشو بيست و هفت هزار 2۷۰۰۰

 ۷ متری و باالتر 12طرفین کوچه های  بيست و دو هزار 22۰۰۰

 ۸ متری و باالتر 10طرفین کوچه های  نوزده هزار ۱9۰۰۰

 9 متری و باالتر 8طرفین کوچه های  پانزده هزار ۱۵۰۰۰

 ۱۰ متری و باالتر 6طرفین کوچه های  يازده هزار ۱۱۰۰۰

 ۱۱ متری و باالتر 4طرفین کوچه های  نه هزار 9۰۰۰

 ۱2 کوچه های این محدوده بقیه شش هزار ۶۰۰۰



150                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 



151                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 قطعه يازدهم

  

 ولي عصرخیابان  شمال :

 حافظخیابان   شرق :

 و والفجر خیابان رئیسعلي دلواري جنوب :

 نواب صفويخیابان   غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 ۱ بر خیابان ولی عصر شصت هزار ۶۰۰۰۰

 2 حافظبر خیابان  پنجاه هزار ۵۰۰۰۰

 ۳ بر خیابان رئیسعلی دلواری پنجاه و سه هزار ۵۳۰۰۰

 ۴ نواب صفویبر خیابان  پنجاه هزار ۵۰۰۰۰

 ۵ متری و باالتر 12طرفین کوچه های  بيست و دو هزار 22۰۰۰

 ۶ متری و باالتر 10طرفین کوچه های  نوزده هزار ۱9۰۰۰

 ۷ متری و باالتر 8طرفین کوچه های  پانزده هزار ۱۵۰۰۰

 ۸ متری و باالتر 6طرفین کوچه های  يازده هزار ۱۱۰۰۰

 9 متری و باالتر 4طرفین کوچه های  نه هزار 9۰۰۰

 ۱۰ بقیه کوچه های این محدوده شش هزار ۶۰۰۰



152                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 



153                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 قطعه دوازدهم

  

 ولیعصرخیابان  شمال :

 نواب صفويخیابان    شرق :

 خیابان رئیسعلي دلواري جنوب :

 امام خمینيخیابان   غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 ۱ بر خیابان ولی عصر هزار  شصت ۶۰۰۰۰

 2 نواب صفویبر خیابان  پنجاه هزار ۵۰۰۰۰

 ۳ بر خیابان رئیسعلی دلواری پنجاه و سه هزار ۵۳۰۰۰

 ۴ امام خمینیبر خیابان  پنجاه و سه هزار  ۵۳۰۰۰

 ۵ بر خیابان معلم پنجاه هزار ۵۰۰۰۰

 ۶ بر خیابان شهید حیدری سي و پنج هزار ۳۵۰۰۰

 ۷ طرفین خیابان جام جم سي هزار ۳۰۰۰۰

 ۸ متری به باال16طرفین گذر  بيست و شش هزار 2۶۰۰۰

 9 متری و باالتر 10طرفین کوچه های  بيست و چهار هزار  2۴۰۰۰

 ۱۰ متری و باالتر 8طرفین کوچه های  بيست هزار 2۰۰۰۰

 ۱۱ متری و باالتر 6طرفین کوچه های  هفده هزار ۱۷۰۰۰

 ۱2 متری و باالتر 4طرفین کوچه های  پانزده هزار ۱۵۰۰۰

 ۱۳ بقیه کوچه های این محدوده نه هزار 9۰۰۰



154                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 



155                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 قطعه سیزدهم

  

 ولیعصرخیابان  شمال :

 خیابان امام خمیني   شرق :

 خیابان رئیسعلي دلواري جنوب :

 خلیج فارسخیابان   غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 ۱ بر خيابان وليعصر پنجاه هزار ۵۰۰۰۰

 2 امام خمينيبر خيابان  پنجاه و سه هزار  ۵۳۰۰۰

 ۳ خليج فارسبر خيابان  چهل و پنج هزار ۴۵۰۰۰

 پنجاه و سه هزار  ۵۳۰۰۰
 خيابان رئيسعلي دلواری از ميدان قدس طرفين

 به طرف غرب تا ميدان رئيسعلي دلواری
۴ 

 ۵ بر خيابان ايثار بيست و هشت هزار 2۸۰۰۰

 ۶ بر خيابان ورزش بيست و هشت هزار 2۸۰۰۰

 ۷ بر خيابان شهيد مير بهزاد شهرياری سي و پنج هزار ۳۵۰۰۰

 ۸ بر خيابان جهاد بيست و هشت هزار 2۸۰۰۰

 9 بر خيابان علوی بيست و هشت هزار 2۸۰۰۰

 ۱۰ متری و باالتر ۱2طرفين کوچه های  بيست و سه هزار 2۳۰۰۰

 ۱۱ متری و باالتر ۱۰طرفين کوچه های  نوزده هزار و چهار صد و پنجاه ۱9۴۵۰

 ۱2 متری و باالتر ۸طرفين کوچه های  هفده هزار ۱۷۰۰۰

 ۱۳ متری و باالتر ۶طرفين کوچه های  سيزده هزار ۱۳۰۰۰

 ۱۴ بقيه کوچه های اين محدوده نه هزار و پانصد 9۵۰۰



156                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 



157                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 قطعه چهاردهم

 خیابان رئیسعلي دلواري  شمال :

 خیابان طالقاني   شرق :

 مطهري شهید خیابان جنوب :

 نواب صفوي و بهشت صادقخیابان   غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 ۱ بر خيابان رئيسعلي دلواری پنجاه و سه هزار  ۵۳۰۰۰

 2 بر بزرگراه طالقاني از چهار راه شيالت تا ميدان شهيد مطهری پنجاه دو هزار ۵2۰۰۰

 ۳ برخيابان شهيد مطهری هشتاد و نه هزار ۸9۰۰۰

 ۴ بر خيابان بهشت صادق پنجاه هزار ۵۰۰۰۰

 ۵ بر خيابان نواب صفوی پنجاه هزار ۵۰۰۰۰

 ۶ بر خيابان فرهنگ سي هزار ۳۰۰۰۰

 ۷ بر خيابان جمهوری اسالمي شرقي سي و هفت هزار و پانصد ۳۷۵۰۰

 ۸ بر خيابان خبرنگار سي و پنج هزار ۳۵۰۰۰

 9 بر خيابان هجرت سي و پنج هزار ۳۵۰۰۰

 ۱۰ بر خيابان عدالت سي و دو ه زار و پانصد ۳2۵۰۰

 ۱۱ المبينبر خيابان فتح  بيست و هشت هزار 2۸۰۰۰

 ۱2 متری و باالتر ۱۸طرفين کوچه های  هجده هزار ۱۸۰۰۰

 ۱۳ متری و باالتر ۱۶طرفين کوچه های  پانزده هزار يکصد و پنجاه ۱۵۱۵۰

 ۱۴ متری و باالتر ۱2طرفين کوچه های  چهارده هزار ۱۴۰۰۰

 ۱۵ متری و باالتر ۱۰طرفين کوچه های  دوازده هزار و ششصد ۱2۶۰۰

 ۱۶ متری و باالتر ۶طرفين کوچه های  هزار و چهارصدنه  9۴۰۰

 ۱۷ بقيه کوچه های اين محدوده شش هزار ۶۰۰۰



158                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 



159                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 قطعه پانزدهم

 خیابان رئیسعلي دلواري  شمال :

 نواب صفوي و بهشت صادقخیابان    شرق :

 مطهري شهید خیابان جنوب :

 امام خمینيخیابان   غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 1 بر خیابان رئیسعلی دلواری پنجاه و سه هزار  53000

 2 بر خیابان نواب صفوی پنجاه هزار 50000

 3 بر خیابان بهشت صادق پنجاه هزار 50000

 4 برخیابان شهید مطهری هشتاد و نه هزار 89000

 5 تا خیابان توحیدبر خیابان امام خمینی از فلکه قدس  هشتاد و دو هزار 82000

 بر خیابان امام خمینی از خیابان توحید تا کوچه قائم هشتاد و نه هزار 89000

 )مقابل خیابان مبارزان(
6 

 7 بر خیابان امام خمینی از کوچه قائم تا میدان امام خمینی یکصد و پانزده هزار 115000

 8 بر خیابان مالصدرا شرقی و غربی سی و پنج هزار 35000

 9 بر خیابان بیت المقدس سی و پنج هزار 35000

 10 بر خیابان هاللی چهل و پنج هزار 45000

 11 خیابان جمهوری غربی سی و هفت هزار و پانصد 37500

 12 بر خیابان توحید چهل هزار 40000

 13 بر خیابان بعثت سی و پنج هزار 35000

 14 برخیابان گلخونه سی و دو هزار 32000

 15 بر خیابان مسجد توحید تا خیابان شهید صفوی سی هزار 30000

 16 متری و باالتر 20 گذر طرفین  بیست و سه هزار 23000

 17 متری و باالتر 18 گذرطرفین  بیست و یک هزار 21000

 18 متری و باالتر 16 گذرطرفین  هجده هزار و پانصد 18500

 19 متری و باالتر 12 گذرطرفین  شانزده هزارو پانصد 16500

 20 متری و باالتر 10طرفین کوچه های  پانزده هزار 15000

 21 متری و باالتر 8 گذرطرفین  دوازده هزار 12000

 22 متری و باالتر  6 گذرطرفین  نه هزار و چهارصد 9400

 23 این محدودهگذر بقیه  شش هزار 6000



160                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 



161                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 قطعه شانزدهم

 

 خیابان رئیسعلي دلواري  شمال :

 خیابان امام خمیني   شرق :

 بهشتي شهید خیابان جنوب :

 عاشوريخیابان   غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 ۱ بر خیابان رئیسعلی دلواری پنجاه و سه هزار  ۵۳۰۰۰

 2 تا خیابان یادگار امامبر خیابان امام خمینی از فلکه قدس  هشتاد دو هزار ۸2۰۰۰

 ۳ بر خیابان امام خمینی از خیابان یادگار امام تا خیابان مبارزان هشتاد و نه هزار ۸9۰۰۰

 ۴ بر خیابان امام خمینی از خیابان مبارزان تا فلکه امام يکصد و پانزده هزار ۱۱۵۰۰۰

 ۵ راه عاشوریبر خیابان دکتر بهشتی از فلکه امام خمینی تا سه  هفتاد هزار ۷۰۰۰۰

 ۶ طرفین خیابان فردوسی )پل پوردرویش( سي و هفت هزار ۳۷۰۰۰

 ۷ طرفین خیابان مبارزان هزار سي ۳۰۰۰۰

 ۸ برخیابن شهید عاشوری هزار پنجاه ۵۰۰۰۰

 9 فاطمیه خیابان بر سي هزار ۳۰۰۰۰

 ۱۰ یادگار امام )ره(بر خیابان  چهل و پنج هزار ۴۵۰۰۰

 ۱۱ )گذر شمال مسجد توحید( شهدای توحیدبر خیابان  سي هزار ۳۰۰۰۰

 ۱2 متری و باالتر 18طرفین کوچه های  بيست و يك هزار 2۱۰۰۰

 ۱۳ متری و باالتر 16طرفین کوچه های  هجده هزار و پانصد ۱۸۵۰۰

 ۱۴ متری و باالتر 12طرفین کوچه های  شانزده هزار و دويست ۱۶2۰۰

 ۱۵ متری و باالتر 10طرفین کوچه های  دوازده هزار و ششصد ۱2۶۰۰

 ۱۶ متری و باالتر 6طرفین کوچه های  نه هزار و چهارصد 9۴۰۰

 ۱۷ بقیه کوچه های این محدوده شش هزار ۶۰۰۰



162                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 



163                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 قطعه هفدهم

 خیابان رئیسعلي دلواري  شمال :

 خیابان عاشوري   شرق :

 بهشتي شهید خیابان جنوب :

 دكتر چمرانخیابان   غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 ۱ بر خیابان رئیسعلی دلواری پنجاه و سه هزار ۵۳۰۰۰

 2 بر خیابان عاشوری پنجاه هزار ۵۰۰۰۰

 ۳ بر خیابان دکتر بهشتی از سه راهی عاشوری تا فرودگاه بین المللی پنجاه هزار ۵۰۰۰۰

 ۴ بر خیابان دکتر چمران چهل و پنج هزار ۴۵۰۰۰

 ۵ بر خیابان شهید آوینی )آموزش پرورش( بيست و هشت هزار 2۸۰۰۰

 ۶ بر خیابان المهدی بيست و پنج هزار 2۵۰۰۰

 ۷ خیابان غدیر )دانشگاه پیام نور( سي هزار ۳۰۰۰۰

 ۸ از میدان انتظام تا امتداد خیابان شهیدعاشوری خیابان شهید نسترن بيست و هشت هزار 2۸۰۰۰

 9 بر خیابان شهدای بنمانع هزاربيست و پنج  2۵۰۰۰

 ۱۰ خیابان خیبر بيست و هشت هزار 2۸۰۰۰

 ۱۱ بر خیابان شهید شاهمیری )در حال احداث( بيست و پنج هزار 2۵۰۰۰

 ۱2 متری و باالتر 18طرفین کوچه های  بيست و دو هزار 22۰۰۰

 ۱۳ متری و باالتر 16طرفین کوچه های  نوزده هزار ۱9۰۰۰

 ۱۴ متری و باالتر 12طرفین کوچه های  هزارپانزده  ۱۵۰۰۰

 ۱۵ متری و باالتر 10طرفین کوچه های  دوازده هزارو پانصد ۱2۵۰۰

 ۱۶ متری و باالتر 8طرفین کوچه های  ده هزار ۱۰۰۰۰

 ۱۷ متری و باالتر 6طرفین کوچه های  هشت هزار ۸۰۰۰

 ۱۸ بقیه کوچه های این محدوده شش هزار ۶۰۰۰



164                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 



165                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 قطعه هجدهم

  

 خیابان رئیسعلي دلواري  شمال :

 چمرانخیابان  شرق :

 ید فکوريخیابان شه جنوب :

 خلیج فارسخیابان   غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 ۱ رئیسعلی دلواریبر خیابان  پنجاه و سه هزار ۵۳۰۰۰

 2 خلیج فارسبر خیابان  چهل و پنج هزار ۴۵۰۰۰

 ۳ دکتر چمرانبر خیابان  و پنج هزار چهل ۴۵۰۰۰

 ۴ شهید فکوریبر خیابان  بيست و هشت هزار 2۸۰۰۰

 ۵ بر خیابان خلیج فارس بر خیابان شهدای جفره بيست و هشت هزار 2۸۰۰۰

 ۶ متری و باالتر 18طرفین کوچه های  نوزده هزار ۱9۰۰۰

 ۷ متری و باالتر 16طرفین کوچه های  پانزده هزار ۱۵۰۰۰

 ۸ متری و باالتر 12طرفین کوچه های  سيزده هزار ۱۳۰۰۰

 9 متری و باالتر 10طرفین کوچه های  ده هزار ۱۰۰۰۰

 ۱۰ متری و باالتر 8طرفین کوچه های  هشت هزار ۸۰۰۰

 ۱۱ متری و باالتر 6طرفین کوچه های  شش هزار ۶۰۰۰

 ۱2 بقیه کوچه های این محدوده شش هزار ۴۰۰۰



166                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 



167                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 قطعه نوزدهم

  

 شهید مطهريخیابان   شمال :

 طالقانيخیابان  شرق :

 نیروي هواييخیابان  جنوب :

 شهید رجاييخیابان   غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 ۱ بر خیابان شهید مطهری هشتاد و نه هزار ۸9۰۰۰

 2 فنس نیروی هوایی بر بزرگراه طالقانی از میدان مطهری تا چهل و پنج هزار ۴۵۰۰۰

 ۳ بر خیابان شهید رجایی شصت و دو هزار ۶2۰۰۰

 ۴ بر خیابان ابوشهر خیابان آزادگان سي و دو هزار ۳2۰۰۰

 ۵ خیابان آزادگانبر چهل و يك هزار ۴۱۰۰۰

 ۶ متری و باالتر 20طرفین کوچه های  بيست و هشت هزار 2۸۰۰۰

 ۷ متری و باالتر 18طرفین کوچه های  بيست و پنج هزار 2۵۰۰۰

 ۸ متری و باالتر 16طرفین کوچه های  بيست و دو هزار 22۰۰۰

 9 متری و باالتر 12طرفین کوچه های  نوزده هزار ۱9۰۰۰

 ۱۰ متری و باالتر 10طرفین کوچه های  هفده هزار ۱۷۰۰۰

 ۱۱ متری و باالتر 8طرفین کوچه های  چهارده هزار ۱۴۰۰۰

 ۱2 متری و باالتر 6طرفین کوچه های  دوازده هزار ۱2۰۰۰

 ۱۳ بقیه کوچه های این محدوده نه هزار 9۰۰۰



168                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 



169                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 قطعه بیستم

 

 شهید مطهريخیابان   شمال :

 طالقانيخیابان  شرق :

 نیروي هواييخیابان  جنوب :

 شهید رجاييخیابان   غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 ۱ بر خیابان شهید مطهری هشتاد و نه هزار ۸9۰۰۰

 2 خیابان رجاییبر  شصت و دو هزار ۶2۰۰۰

 ۳ جانبازانبر خیابان  شصت و دو هزار ۶2۰۰۰

 ۴ مدرسخیابان  طرفین شصت و دو هزار ۶2۰۰۰

 ۵ باهنرخیابان طرفین  شصت و دو هزار ۶2۰۰۰

 ۶ طرفین خیابان سامان چهل و هفت هزار ۴۷۰۰۰

 ۷ خیابان آزادگان هزار چهل ۴۰۰۰۰

 ۸ بر خیابان بیسیم از میدان شهدای گمنام تا ابتدای چهارراه خیابان امام رضا پنجاه و چهار هزار ۵۴۰۰۰

 ۶ متری و باالتر 20طرفین کوچه های  سي هزار ۳۰۰۰۰

 ۷ متری و باالتر 18طرفین کوچه های  بيست و هشت هزار 2۸۰۰۰

 ۸ متری و باالتر 16طرفین کوچه های  بيست و پنج هزار 2۵۰۰۰

 9 متری و باالتر 12طرفین کوچه های  بيست و دو هزار 22۰۰۰

 ۱۰ متری و باالتر 10طرفین کوچه های  نوزده هزار ۱9۰۰۰

 ۱۱ متری و باالتر 8طرفین کوچه های  شانزده هزار ۱۶۰۰۰

 ۱2 متری و باالتر 6طرفین کوچه های  سيزده هزار ۱۳۰۰۰

 ۱۳ بقیه کوچه های این محدوده ده هزار ۱۰۰۰۰



170                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 



171                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 قطعه بیست و يکم

  

 ودكتر بهشتيخیابان  شمال :

 خیابان جانبازان   شرق :

 امام رضا )ع(خیابان  جنوب :

 فنس فرودگاه بین المللي بوشهر  غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 1 اشوریعخيابان دکتر بهشتي از ميدان امام به طرف غرب تا سه راه  بر هفتاد هزار  70000

 2 لليبر خيابان دکتر بهشتي از سه راه عاشوری تا فرودگاه بين الم پنجاه هزار 50000

 3 بر خيابان جانبازان شصت و دو هزار 62000

 4 )ع(بر خيابان امام رضا  پنجاه هزار 50000

 5 خيابان بدر )حاج نجف(بر  سی و دو هزار 32000

 6 متری و باالتر 2۰طرفين کوچه های  بیست و پنج هزار 25000

 7 متری و باالتر ۱۸طرفين کوچه های  بیست و یک هزار 21000

 8 متری و باالتر ۱۶طرفين کوچه های  نوزده هزار 19000

 9 متری و باالتر ۱2طرفين کوچه های  هفده هزار 17000

 10 متری و باالتر ۱۰طرفين کوچه های  هزارپانزده  15000

 11 متری و باالتر ۸طرفين کوچه های  سیزده هزار 13000

 12 متری و باالتر ۶طرفين کوچه های  یازده هزار 11000

 13 بقيه کوچه های اين محدوده نه هزار 9000



172                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 



173                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 قطعه بیست و دوم

  

 خیابان والفجر و امتداد آن به طرف شرق تا محدوده دشتستان  شمال :

 محدوده دشتستان و چغادک شرق :

 نبرازجا –جاده بوشهر  جنوب :

 بزرگراه طالقاني حد فاصل میدان شیالت تا میدان آزادي  غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 ۱ بر خيابان بزرگراه طالقاني از چهار راه شيالت تا ميدان شهيد مطهری پنجاه و دو هزار ۵2۰۰۰

 2 بر خيابان بزرگراه طالقاني از ميدان شهيد مطهری تا ميدان آزادی چهل هزار ۴۰۰۰۰

 ۳ بر خيابان والفجر بيست و نه هزار  29۰۰۰

 ۴ طرفين خيابان صنعت )حد فاصل بزرگراه طالقاني تا شرکت نفت( بيست و پنج هزار 2۵۰۰۰

 ۵ بزرگراه امام علي )ع( چهل هزار ۴۰۰۰۰

 ۶ راه قديم بر جاده بوشهر برازجان از ميدان آزادی تا پليس هشت هزار بيست و 2۸۰۰۰

 ۷ بر جاده بوشهر برازجان از پليس راه قديم تا محدوده روبروی شهر چغادک بيست و هشت هزار 2۸۰۰۰

 ۸ متری و باالتر ۵۰طرفين کوچه های  بيست و پنج هزار 2۵۰۰۰

 9 متری و باالتر ۳۰طرفين کوچه های  بيست هزار 2۰۰۰۰

 ۱۰ متری و باالتر 2۴طرفين کوچه های  هجده هزار ۱۸۰۰۰

 ۱۱ متری و باالتر ۱۸طرفين کوچه های  پانزده هزار ۱۵۰۰۰

 ۱2 متری و باالتر ۱۶طرفين کوچه های  سيزده هزار ۱۳۰۰۰

 ۱۳ متری و باالتر ۱2طرفين کوچه های  يازده هزار ۱۱۰۰۰

 ۱۴ متری و باالتر۱۰طرفين کوچه های  نه هزار و پانصد 9۵۰۰

 ۱۵ متری و باالتر ۶طرفين کوچه های  شش هزار ۶۰۰۰

 ۱۶ بقيه کوچه های اين محدوده چهار هزار و پانصد ۴۵۰۰



174                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 



175                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 قطعه بیست وسوم

  

 فنس نیروي هوايي و فرودگاه بین المللي بوشهر و خیابان شهید فکوري  شمال :

 میدان آزادي شرق :

 خیابان شهید سپهبد قرني و شهید علیرضا ماهیني جنوب :

 خیابان خلیج فارس ، دريا  غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 ۱ بر خيابان شهيد فکوری بيست و هشت هزار 2۸۰۰۰

 2 بر خيابان شهيد سپهبد قره ني بيست و دو هزار 22۰۰۰

 ۳ خيابان عليرضا ماهينيبر  چهل و پنج هزار ۴۵۰۰۰

 ۴ بر خيابان دواس )اعتماديه( بيست و هشت هزار 2۸۰۰۰

 ۵ شهريور)مخبلند( تا خيابان خليج فارس ۱۷بر خيابان ميثم تمار از ميدان  بيست و هشت هزار 2۸۰۰۰

 ۶ بر خيابان دانشگاه چهل و يك هزار ۴۱۰۰۰

 ۷ بر خيابان شهدای دواس بيست و هشت هزار 2۸۰۰۰

 ۸ طرفين خيابان خليج فارس  چهل هزار ۴۰۰۰۰

 9 اراضي واقع در داخل محدوده نيروی هوايي و فرودگاه بين المللي بوشهر سي و هفت هزار ۳۷۰۰۰

 ۱۰ متری و باالتر ۱۸طرفين کوچه های  نوزده هزار ۱9۰۰۰

 ۱۱ متری و باالتر ۱۶طرفين کوچه های  هفده هزار و سيصد ۱۷۳۰۰

 ۱2 متری و باالتر ۱2طرفين کوچه های  پانزده هزار  ۱۵۰۰۰

 ۱۳ متری و باالتر۱۰طرفين کوچه های  سيزده هزار  ۱۳۰۰۰

 ۱۴ متری و باالتر ۶طرفين کوچه های  يازده هزار ۱۱۰۰۰

 ۱۵ بقيه کوچه های اين محدوده چهار هزار و پانصد ۴۵۰۰



176                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 



177                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 قطعه بیست وچهارم

 خیابان شهید سپهبد قرني و شهید علیرضا ماهیني شمال :

 خیابان سبز آباد شرق :

 خیابان سلمان فارسي )از امتداد خیابان سبزآباد تا منتهي به پارک شغاب( جنوب :

 خیابان خلیج فارس ، دريا  غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 ۱ خیابان شهید سپهبد قره نیبر  بيست و دو هزار 22۰۰۰

 2 تا امتداد خیابان خلیج فارس علیرضا ماهینی شهید بر خیابان چهل و پنج هزار ۴۵۰۰۰

 ۳ خواجه هاخیابان  طرفین بيست و هشت هزار 2۸۰۰۰

 ۴ طرفین خیابان بهمنی  پنجاه هزار ۵۰۰۰۰

 ۵ راه خیابان سلمان طرفین خیابان سبز آباد از میدان حر تا سه بيست و پنج هزار 2۵۰۰۰

 ۶ طرفین خیابان سبزآباد از سه راه امام زاده تا محدوده نیروگاه بيست و يك هزاو ششصد 2۱۶۰۰

 ۷ اراضی واقع در داخل فنس نیروی دریایی و توانیر بيست و چهار هزار 2۴۰۰۰

 ۸ ماهینیطرفین خیابان آتش نشانی از استخر کوثر تا خیابان شهید  بيست و چهار هزار 2۴۰۰۰

 9 طرفین خیابان میر علمدار هجده هزار ۱۸۰۰۰

 ۱۰ خیابان جدید الحداث از پست تا خیابان سلمان فارسی ييست و دو هزار 22۰۰۰

 ۱۱ طرفین خیابان خلیج فارس چهل هزار ۴۰۰۰۰

 ۱2 متری و باالتر 18طرفین کوچه های  شانزده هزار ۱۶۰۰۰

 ۱۳ متری و باالتر 16طرفین کوچه های  دوازده هزار ۱2۰۰۰

 ۱۴ متری و باالتر 12طرفین کوچه های  ده هزار ۱۰۰۰۰

 ۱۵ متری و باالتر10طرفین کوچه های  هشت هزار و پانصد ۸۵۰۰

 ۱۶ متری و باالتر 6طرفین کوچه های  هفت هزار و پانصد ۷۵۰۰

 ۱۷ بقیه کوچه های این محدوده چهار هزار و پانصد ۴۵۰۰



178                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 



179                                                                      139 8ل بع درآمدی شهرداری بندر بوشهر سامناتعرفه      

 

 قطعه بیست و پنجم

  

 سلمان فارسي و جاده نیروگاهخیابان   شمال :

 از میدان آزادي به سمت جاده نیروگاه شرق :

 دريا و تا امتداد محدوده خدمات شهرداري جنوب :

  خیابان خلیج فارس، دريا   غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 ۱ طرفين خيابان خليج فارس چهل هزار ۴۰۰۰۰

 2 طرفين خيابان امام زاده عبدالمهيمن بيست و يك هزار 2۱۰۰۰

 ۳ طرفين خيابان سلمان فارسي تا پارک دانشجو بيست و دو هزار 22۰۰۰

 ۴ طرفين خيابان تنگك اول، دوم و سوم يازده هزار  ۱۱۰۰۰

 ۵ طرفين خيابان ريشهر بيست و يك هزار 2۱۰۰۰

 ۶ پارسيانطرفين خيابان  بيست و يك هزار 2۱۰۰۰

 ۷ رادار اراضي واقع در داخل فنس بيست و دو هزار 22۰۰۰

 ۸ نيروی دريايي و توانيراراضي واقع در  بيست و دو هزار 22۰۰۰

 9 متری و باالتر ۱۸طرفين کوچه های  ده هزار ۱۰۰۰۰

 ۱۰ متری و باالتر ۱۶طرفين کوچه های  هشت هزار ۸۰۰۰

 ۱۱ متری و باالتر ۱2طرفين کوچه های  شش هزار ۶۰۰۰

 ۱2 متری و باالتر ۸طرفين کوچه های  چهار هزار ۴۰۰۰

 ۱۳ بقيه کوچه های اين محدوده سه هزار ۳۰۰۰
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 قطعه بیست و ششم

  

 جاده بوشهر برازجان تا سه راه خیر انديش  شمال :

 جاده سه راه خیر انديش تا ابتداي محدوده گورک تنگستان شرق :

 ساحلي جنوب بندرگاه تا محدوده شهرستان تنگستاندريا و خط  جنوب :

 جاده نیروگاه و امتداد آن جاده بندر گاه تا دريا  غرب :

 ضريب فزاينده
 رديف شرح و موقعیت محل

 به حروف به عدد

 بيست هزار 2۰۰۰۰
بر جاده نیروگاه اتمی از میدان آزادی تا محدوده قطب 

 صنعتی تنگک سوم
۱ 

 2 جاده نیروگاه از محدوده قطب صنعتی تنگک سوم به بعد بر هفده هزار ۱۷۰۰۰

 ۳ راه بر جاده بوشهر برازجان از میدان آزادی تا پلیس بيست و دو هزار 22۰۰۰

 ۴ بر جاده بوشهر برازجان از پلیس راه تا سه راه خیراندیش نوزده هزار ۱9۰۰۰

 ۵ متری و باالتر 18طرفین کوچه های  دوازده هزار ۱2۰۰۰

 ۶ متری و باالتر 16طرفین کوچه های  ده هزار ۱۰۰۰۰

 ۷ متری و باالتر 12طرفین کوچه های  هشت هزار ۸۰۰۰

 ۸ متری و باالتر10طرفین کوچه های  شش هزار ۶۰۰۰

 9 متری و باالتر 6طرفین کوچه های  پنج هزار ۵۰۰۰

 ۱۰ بقیه کوچه های این محدوده چهار هزار ۴۰۰۰
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