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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات   سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

عوارض بر ساختمان   -  1

   و اراضی

  تعاریف :  

واحد مسکونی : عبارتست از مجموعه اي از فضاهاي ضروري زندگی که داراي ورودي -1

منازل  "بوده و داراي سرویس بهداشتی و آشپزخانه می باشد. ضمنامستقل و مجزا 

   مسکونی سازمانی و خوابگاه ها نیز جزء واحد مسکونی محسوب می گردند

 55ماده  24عبارتست از کلیه ساختمانهائیکه برابر تبصره ذیل بند :واحد تجاري- 2

  یده وقانون شهرداري به منظور استفاده کسب و پیشه و تجارت احداث گرد

یا درآنها واحدهاي صنفی تحت پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهاي تابع قانون 

گانه قانون تجارت ، تجاري محسوب و  20تجارت فعالیت داشته باشند و دفاتر شرکتهاي 

  عوارض برمبناي تجاري محاسبه میگردد.

رعایت  واحد صنعتی : عبارتست از کلیه فعالیت هاي  صنعتی و کارگاهی  که با -3

  دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست  می توانند در محدوده شهر استقرار یابند.

واحدهاي اداري : عبارتست از کلیه فعالیت هاي خدماتی ادارات ، نهادها و سازمانها  -4

  که به صورت ارائه خدمات غیرتولیدي  در اختیار مردم قرار می گیرد.

ب اسالمی ، بدیهی است سایر ساختمانهائیکه از ساختمان هاي دولتی و نهادهاي انقال

خارج باشند مشمول تعرفه واحد اداري می شوند . ازقبیل آموزشی  1.2.3شمول بندهاي 

  ،بهداشتی ،نظامی ،فرهنگی ،هنري ، مذهبی و ...

متر مربع که عوارض بر مبناي سطح زیر بنا دریافت 600خانه هاي تک واحدي بیش از -5

%نرخ منطقه اي بر مبناي میانگین سطح واحد و حداقل 33می گردد با ضریب 

2=N. محاسبه اعمال می گردد  

صدور پروانه ساختمانی منوط به طی مراحل اداري تهیه و ارائه نقشه هاو تائید نقشه -6

  ها توسط مراجع ذیصالح و پرداخت عوارض هزینه ها می باشد .

و یا تجاري مسکونی ایجاد می شود و محلهاي تفریحی ورفاهی که درمجتمع هاي مسکونی  -7

جهت استفاده ساکنین مجتمع می باشد و قابلیت بهره برداري تجاري ندارد عوارض آن  بر  "صرفا

کل مساحت  مبناء صرفا پذیره اداري محاسبه، چنانچه زیربناي ملک مورد نظر شامل تراکم گردد

بدنسازي ) نیزبرمبناي تراکم سالن  –جکوزي  –خالص محلهاي تفریحی و رفاهی شامل (استخر 

  محاسبه و عوارض دریافت گرددو از آن پارکینگ اخذ نگردد.

عوارض سطح زیربنا   1

صدورپروانه ساختمان 

  واحدهاي مسکونی 

خانه هاي مسکونی   1/1

متر 600تک واحدي تا 

  مربع 

بنایک  سطح

  واحد مسکونی 

عوارض مساحت هر 

  متر مربع 

حداقل 

هر  عوارض

  متر مربع 

  ریال 600  %نرخ منطقه اي 5/5  متر مربع 60تا   

  ریال  1200  % نرخ منطقه اي 11  متر مربع 100تا  

  ریال 1800  %نرخ منطقه اي 20  متر مربع 150تا   

  ریال  2400  % نرخ منطقه اي 33  متر مربع 240تا  

  ریال 3600  %نرخ منطقه اي 50  متر مربع 300تا   

  ریال  4800  % نرخ منطقه اي 72  متر مربع 400تا  

  ریال 6000  %نرخ منطقه اي 99  متر مربع 500تا   

  ریال  7800  %نرخ منطقه اي 132  متر مربع 600تا  

مجتمع هاي مسکونی   2/1

  متر مربع600تا 

سطح ناخالص 

  کل بنا 

عوارض هر متر مربع سطح ناخالص 

  کل بنا 

ریال  1200%نرخ منطقه اي حداقل 17  متر مربع 240تا       

  100÷میانگین سطح واحد ×
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 1800%نرخ منطقه اي حداقل 22  متر مربع  400تا      ا

  100÷میانگین سطح واحد ×ریال 

درساختمانهاي مختلط مسکونی ، تجاري عوارض زیربناي مساحت مسکونی وفق مقررات و -8

  ضوابط مربوط دریافت خواهد شد 

ساختمان چند واحدي عبارتست از ساختمانهائیکه واحدهاي آن داراي ورودي مشترك ولی - 9

  دسترسی هاي چند گانه باشند اعم از اینکه در یک یا چند

  طبقه ساخته شوند .

  مبناي سطح زیربنا( سطح ناخالص کل بنا ) به تعداد واحد مسکونی -10

  به دست می آید.

که بر اساس پیشنهاد شهرداري و قیمت منطقه اي عبارتست از آخرین ارزش معامالتی زمین -11

  تائید شوراي  شهر مالك عمل قرار می گیرد.

داراي چندبرباشدقیمت منطقه اي گرانترین برملک در محاسبه عوارض پذیره چنانچه زمین -12

  مشرف به معبرمحاسبه خواهدشد.

عوارض پذیره واحدهاي صنعتی کالبراساس قیمت منطقه اي برجبهه اصلی محاسبه خواهد -13

  شد.  

پس از تائید مراجع ذیصالح برمبناي تعرفه  عوارض احداث انواع  پست برق درکلیه کاربریها-14

شغال معبر،کارشناسی محاسبه و دریافت میگردد.                                                                                   صنعتی بعالوه ا

درمحاسبه عوارض پذیره واحدهاي تجاري و اداري که به صورت مجتمع و یا پاساژباشد فضاي  -15

  ط را که در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته مورد محاسبه قرارنمی گیرد.باز قسمت وس

% کاربري اداري 50عوارض پذیره کاربریهاي فرهنگی ،آموزشی ، درمانی و ورزشی به مأخذ  -16

  محاسبه و اعمال می گردد.1/2موضوع ردیف 

طبقه باالتر مورد  % درصد نیم طبقه تجاري واداري از فرمول یک60درخصوص عوارض بیش از  -17

  محاسبه واقع گردد.و مشمول تراکم مازاد طرح می گردد.

متر از سطح زمین )از 1.5: چنانچه تراز طبقه ، زیر زمین بیش ازحد مجاز باشد(باالي  1تبصره

اداري محاسبه میگردد ودرطبقات پایین تراز زیر زمین براساس  –فرمول طبقه همکف تجاري 

  گردد. فرمول زیرزمین محاسبه می

  

%نرخ منطقه اي حداقل 28  متر مربع  600تا    

میانگین سطح واحد ×ریال 2400

÷100  

مجتمع هاي مسکونی   3/1

و خانه هاي بیش از 

  متر مربع  600

 3600%نرخ منطقه اي حداقل 33  متر مربع 600بیش از 

  100÷میانگین سطح واحد ×ریال

جهت محاسبه   4/1

پارکینگ در 

و  کاربریهاي تجاري

اداري( عوارض سطح 

  زیربنا)

S×P2  

Sمساحت سطح زیربناي پارکینگ =   

عوارض پذیره صدور   2

پروانه ساختمانی 

واحدهاي تجاري ، 

  اداري ،صنعتی و سایر
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1  1/2  

عوارض 

پذیره یک 

متر مربع از 

چند واحد 

تجاري ، 

اداري و 

  سایر

  

: در خصوص محاسبه عوارض انباري در مجتمع هاي تجاري چند  2تبصره

واحدي چنانچه در طبقه مورد استفاده فقط انباري باشد از فرمول پذیره انباري 

به انباري در طبقه  محاسبه میگردد در غیر اینصورت واحدهاي تجاري متصل

  براساس فرمول پذیره هر طبقه مورد محاسبه واقع میگردد.

: در مجتمع هاي تجاري واداري داراي پارکینگ،فقط سطح پوشش 3تبصره 

پارکینگ به صورت سطح زیربنامحاسبه میگرددوکلیه مشاعات ومشترکات 

و مورد وراه پله وخرپشته به صورت تفکیک در هر طبقه به فضاي تجاري اضافه 

  محاسبه قرار گیرد .

:فضاهاي سرویس بهداشتی ،نمازخانه ، اتاق تاسیسات و اتاق شیر و 4تبصره 

نگهداري کودکان ، اتاق سیگار  به استثناء پست برق در کاربري صنعتی و 

تجاري عوارض برمبناي فرمول اداري بدون محاسبه پارکینگ جهت آن فضاها 

  اقدام گردد.

و پایانکارمی باشد  حد تجاري که داراي مجوز:درخصوص یک وا5تبصره 

چنانچه مالک یا مالکین بخواهند یک واحدي تجاري رابه چند واحد تجاري 

تبدیل نمایند و از نظر ضوابط شهرسازي بالمانع باشد  نحوه محاسبه عوارض 

قانون  174تامین هزینه هاي خدمات عمومی و شهرسازي موضوع بند ب ماده 

تعداد دهانه مغازه محاسبه و یک واحد پارکینگ کسر  پنجم توسعه براساس

در 3برابر Nواحد تبدیل شود  3میگردد.مثال : یعنی اگر یک واحد تجاري به 

  .فرمول قرارمیگیرد

2000* (N-1) × (P+20000)  عوارض تامین هزینه هاي خدمات عمومی و

  شهرسازي براساس تعداد دهانه میباشد

یک متر مربع ازچند واحد تجاري و اداري :درمحاسبه عوارض پذیره 6تبصره

  می باشد .  N=40حداکثر وصنعتی 

  

 حداکثر صنعتی  حداکثر  اداري  حداکثر  تجاري  طبقات

  N(×P55/0 P28  )10+N(×P33/0  P17  )10+N(×P11/0  P17+10(  هم کف

  N(×P33/0 P17 )10+N(×P275/0  P14  )10+N(×P275/0  P14+10(  زیرزمین

  N(×P20/0 P14 )10+N(×P200/0  P14  )10+N(×P200/0  P14+10(  1زیرزمین 

  N(×P15/0 P14 )10+N(×P150/0  P14  )10+N(×P150/0  P14+10(  2زیرزمین 

زیرزمین 

  به بعد 3
)10+N(×P10/0 P14 )10+N(×P100/0  P14  )10+N(×P100/0  P14  

  طبقه اول
)10+N(×P275/

0 
P14 )10+N(×P22/0  P12  )10+N(×P22/0  P12  

  N(×P248/0 P13 )10+N(×P165/0  P9  )10+N(×P165/0  P9+10(  طبقه دوم

طبقه سوم 

  به باال
)10+N(×P193/0 P10 )10+N(×P11/0  P6  )10+N(×P11/0  P6  

  N(×P117/0 P6 )10+N(×P11/0  P6  )10+N(×P11/0  P6+10(  انباري

  N(×P055/0 P3 )10+N(×P055/0  P3  )10+N(×P055/0  P3+10(  نیم طبقه

      

  

  

  



4 
 

  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات   سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

تائید میراث قانون توسعه  ایرانگردي ، جهانگردي  کلیه ساخت و سازهاي مورد  8و  6به استناد ماده  -18        1

فرهنگی ، درصورت احداث در کابري مربوط از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه 

  عوارض پذیره صنعتی خواهند بود .

 هر در اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت موافقت بدون جهانگردي و ایرانگردي تأسیسات کاربري تغییر:  تبصره

 براي شده داده هاي معافیت و تسهیالت و تخفیفات کلیه موافقت، صورت در و است ممنوع شرایطی

  شود. پرداخت دولت به روز کارشناسی قیمت به آن معادل یا عین بایستی و ملغی مزبور تأسیسات

آندسته از واحدهاي مسکونی که در کاربري تجاري قرار دارند و درخواست تبدیل واحد مسکونی به -19      

ملک برابرپروانه ساختمانی احداث شده و پایان کار صادرگردیده است مقرر گردید تجاري می نمایند و 

  % تعرفه و نرخ  روز محاسبه و دریافت گردد.40عوارضات بر مبناي 

  پارکینگ از فرمول زیر محاسبه گردد:

  )1-n (×2000 ×)20000+P  (p :واحد متقاضی تغییر کاربري     کسري پارکینگ:      نرخ منطقه اي  

  درصورتیکه ملک داراي پروانه ولی پایان کار صادر نگردیده براساس ضوابط اقدام گردد._1/19

واحدهاي دوبلکس و تریبلکس درخانه هاي تک واحدي به صورت یک واحد منظور می گرددو چنانچه -20

حاسبه % بر مبناي چند واحدي مورد م33و باضریب N=2 متر مربع بیشتر باشد حداقل 600مساحت آنها از 

  قرار می گیرد . 

  =FMP(5HM*TM*(  عوارض اضافه تراکم   3
HM+1                                                                    

 =TMعوارض تراکم یک متر مربع 

  (با توجه به توضیحات داده شده )=Pنرخ منطقه اي 

  =HMتعداد طبقات از صفرصفر زمین 

   =FMضریب محله اي 

  نرخ منطقه اي 

  P 3در کاربري تجاري :

  P 5/1در کاربري صنعتی و سایر : 

  P 2در کاربري اداري :

 P١در کاربري مسکونی :

  مساحت زمین  قبل از تفکیک×%10×مسکونی = نرخ منطقه اي   عوارض تفکیک عرصه   4

مختلط تفکیک  از مساحت زمین قبل×%100×تجاري = نرخ منطقه اي 

  تفکیک از مساحت زمین قبل×%30×واداري و سایر = نرخ منطقه اي 

قانون ثبت واسناد وامالك کشورسند دریافت مینمایند و همچنین  148و147کلیه امالکی که به استناد مواد

شهرداري را پرداخت  اراضی تفکیکی که از طریق اداره کل راه وشهرسازي عوارض تفکیک و حقوق قانونی

  ندمشمول پرداخت عوارض می باشند .ننموده ا

برابر نرخ منطقه اي  به 20%زیرنصاب تفکیکی به ازاء هر مترمربع 20کسري حد نصاب تفکیک حداکثر تا 

متر مربع می باشد و 500داراي مساحتی باالي 101امالکی که طبق ماده عنوان عوارض محاسبه و وصول گردد.

نگردد.عوارض تفکیک مشمول مالک اولیه ملک می گرددو می گردندعوارض تفکیک وصول 101مشمول ماده 

  هر گونه اقدام برروي ملک منوط به پرداخت بدهی مالک به شهرداري می باشد .

عوارض بالکن در معبر ونوار   5  

  بلوارهاسبز حاشیه 

برابر کسري سرانه  در تمامی معابر دریافت  2 ، به ازاء مساحت بالکن در معبر

  گردد.

  سرانه هاي تائید شده که به  تصویب شوراي شهر رسیده است به پیوست می باشد.لیست ارقام 

 قیمت به اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت معرفی با را جهانگردي و ایرانگردي تأسیسات احداث براي نیاز مورد زمین موظفند ذیربط هاي سازمان و ها وزارتخانه سایر و کشور مراتع و ها جنگل سازمان ها، شهرداري شهري، زمین سازمان - 1370قانون توسعه  ایرانگردي ، جهانگردي مصوب   6 ماده

 و شد خواهد دولت مالکیت به برگشت موجب مقرر مهلت در پروژه اجراي عدم یا و آن کاربري تغییر هرگونه و باشد نمی غیر به انتقال قابل و واگذار فوق منظور براي صرفاً مزبور اراضی است بدیهی  نمایند، واگذار متقاضیان به نشود عمومی درآمد تقلیل موجب که اي گونه به شده تمام با اي منطقه

 آن معادل یا عین بایستی و ملغی مزبور تأسیسات براي شده داده هاي معافیت و تسهیالت و تخفیفات کلیه موافقت، صورت در و است ممنوع شرایطی هر در اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت موافقت بدون جهانگردي و ایرانگردي تأسیسات کاربري تغییر:  تبصره. ندارد را ادعائی هیچگونه حق متقاضی

 مقررات ها، تعرفه مشمول غیره و بانکی وام مالیات، عوارض، برق، و آب سوخت، از اعم از نظر هر از مشابه تأسیسات سایر و مسافرتی خدمات دفاتر  جهانگردي، و ایرانگردي تأسیسات کلیه - 1370قانون توسعه  ایرانگردي ، جهانگردي مصوب  8 ماده  .شود پرداخت دولت به روز کارشناسی قیمت به

  .باشند می صنایع بخش هاي دستورالعمل و
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات   ماخذ محا سبه  عنوان  ردیف  فصل

( جهت اشغال معابر   6  

استفاده و اشغال معبر در 

حین احداث بنا بدون 

ایجاد مزاحمت تردد 

عابرین پیاده و سواره) با 

  هماهنگی  ناحیه مربوطه

  طول بر)] ×3×سطح زیربنا )+ (نرخ مربوطه ×ریال 6000[(

  

  تنها بر ملک محاسبه می گردد.= یک بر امالك

  محاسبه شود.امالك دوبر= بزرگترین بر 

  امالك سه یا چهاربر= مجموع دوتا از بزرگترین برها

  

  ریال  110.000معابر اصلی  -1

  ریال  55.000خیابانهاي فرعی آسفالته  - 2

  ریال  22.000خیابانهاي فرعی خاکی  -3

**مجتمع ها و تعاونیهاي مسکن که داراي سایت بوده و مصالح در محدوده ملک دپو و 

  %50به میزان تخلیه می نمایند 

  مترو باالتر محسوب می گردد.20تبصره : معابر اصلی با عرض 

  % دریافت می گردد.100تبصره : اشغال معبر بهنگام صدور پروانه و تمدید آن به صورت 

  

×L×B×ریال 80000  تسطیح معابر   7
�

�
  تسطیح  معبر=   

L = طول بر مشرف به معبر  

 B = معبر عرض    

 لحاظ می گردد.= B  10باشد آنگاه   B<10چنانچه 

  

  ریال ، عالوه بر فرمول مربوط 600.000واحد واحدي  2به ازاء هر واحد مازاد بر 

  دریافت می گردد یکبار بهنگام صدور پروانه "تسطیح معابر صرفا

 می اخذ...  غیره و مصالح دپو از ناشی دیده صدمه معبر  بازسازي جهت معبر تسطیح

 .                                                        گردد

  .گردد هزینه معابر آسفالت و زیرسازي منظور به "صرفا معابر تسطیح از حاصل وجوه

  8  

  

  

عوارض تامین هزینه هاي  

 خدمات عمومی و شهري

 174موضوع بند ب ماده 

مورخه 30997نامه شماره

بررسی شود با 28/6/95

  هماهنگی اداره حقوقی

2000×)20000+P(  

P =  نرخ منطقه اي  

  

حذف پارکینگ ممنوع میباشد ،کلیه واحدهاي تجاري و مسکونی مکلف به تامین *

آیتم  6پارکینگ میباشند .درصورتی که امکان فنی و یا شهرسازي میسر نباشد و شمول 

اعالمی وزارت محترم کشور باشد .پس از تایید شوراي اسالمی به عنوان مبنا مورد مالك 

 قرارگیرد .

واحد پارکینگ مورد  4**پارکینگ آژانس تاکسی تلفنی ووانت و آموزشگاه رانندگی 

تامین یا محاسبه گردیده از چهار "نیاز است در صورتیکه با کاربري تجاري باشد و قبال

  .گردد واحد کسر

  براي ایجاد پارکینگ هاي عمومی مصرف می گردد. "***وجوه حاصل صرفا

احداث بناي مسکونی به شرط تامین پارکینگ به تعداد واحدهامیسر میباشد . زمینهاي 

متري و  باالترمراتب پس از تائید مراجع ذیصالح  اتخاذ 20داراي یک بر از خیابانهاي

  تصمیم می گردد.

  سکونی و تجاري و اداري  برابر جدول طرح جامع محاسبه می گردد.تعداد پارکینگهاي م
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات  ماخذ محاسبه  عنوان  ردیف  فصل 

عوارض بر ارزش   9  

افزوده ملک ناشی از 

اجراي طرح هاي 

توسعه و عمران 

   شهري

 ]X*A  )*
��

��
  -1 *(

�

�
  *M[  = ملک افزوده ارزش بر عوارض  

M = سقف تعیین شده در قسمت توضیحات  

  عرض معبر موجود = ��

  عرض معبر بعد از اصالحی(بعد از تعریض) = ��

  بر ملک (بر ملک منظور طولی از ملک که مشرف به معبر مذکور است) = �

  )است مذکور معبر بر عمود که ملک از طولی منظور ملک عمق( ملک عمق = �

A = مساحت باقیمانده ملک  

X =  ارزش کارشناسی روز یک متر مربع  ملک (برابر با ارزش ملک که در

  پرداخت خسارت تعیین می شود)

  

  

*به کلیه اراضی و امالکی که بر اثر اجراي طرحهاي احداث ، تعریض و توسعه و اصالح معابر و میادین در 

ع می شوند عوارض بر ارزش افزوده ملک تعلق قاضی یا توسعه وگذر احداثی یا اصالحی یا تعریبر 

میگیرد که هنگام انتقال ( نسبت به سهم انتقال یافته  ) و صدور پروانه ساختمانی از مالکین  این قبیل 

  امالك توسط شهرداري ،وصول خواهد گردید .

مراتب به  "از نقل و انتقال ملک و صدور پروانه صرفا تبصره : درصورت مراجعه بابت موضوعات غیر

  مالک تفهیم می گردد.

 %10متر  8سقف تعیین شده براي عرض تا 

  %15متر  10سقف تعیین شده براي عرض تا 

  %20متر  10سقف تعیین شده براي عرض با التر از 

 تبصره: چ-1

بر گرفته و ارزش افزایش  پیدا می کند  نانچه ملکی داراي دو بر باشد که یک برآن در مسیر تعریض قرار

  بر مبناي نرخ کارشناسی جبهه مذبور مشخص و دریافت می گردد .ارزش افزوده ملک 

تبصره : چنانچه ملکی به صورت دو بر یا چند بر باشد و معبر جدیدي با عرض کمتر از معابر ،برهاي - 2

   گردد. % دریافت70ملک ایجاد گردد بر ارزش افزوده ملک  بر مبناي 

قید شده باشداما در وضع  فضاي سبز.پارکینگ عمومیقطعه.  . چنانچه حدود سند مالکیت به پالك 

%بر ارزش افزوده ملک  دریافت 3 5موجودملک معبر باشد  درصورت تقاضاي  اصالح حد به معبر معادل

  میگردد

درصورت درخواست تجمیع پالکهاي پشت جبهه بر ارزش افزوده ملک  از مساحت امالك مذکور بر -3

  % اخذخواهدشدومبناي محاسبه نسبت بر به عمق مالك عمق پالکهاي پشت جبه خواهد بود 35مبناي 

چنانچه ملکی که قبال درمسیر اصالحات قرارگرفته و بر ارزش افزوده ملک  پرداخت نموده -4

درمسیراصالحات تعریض قرار گیردمشمول عوارض بر ارزش افزوده ملک  براساس تعریض "اومجدد

  خواهد شد. 

ملک جهت متقاضیان پروانه ساختمانی  که در طرحهاي اجرائی  قرار  افزوده ارزش بر ضمنا عوارض -5

هر اخذ نگردیده  و خسارت بر مبناي مصوبه شوراي اسالمی ش (صرفا جهت تعریض معبر ) ندارند

  محاسبه و اخذ گردد.

  

  .میگردد منظور 1 عدد محاسبه در باشد یک از بزرگتر بر/  عمق صورتیکه در**

عوارض تامین هزینه   10

هاي  خدمات عمومی 

  و شهري

  % ارزش کل منطقه اي ملک 2واحدهاي مسکونی به میزان 

  % ارزش کل منطقه اي ملک 5واحدهاي تجاري ، اداري و صنعتی به میزان 

  % ارزش کل منطقه اي ملک 3مختلط وسایرکاربرها به میزان

**نقل و انتقال بدون اخذ مفاصاحساب شهرداري موجب تعلق بدهی معوقه آن واحد به عهده انتقال 

  گیرنده می باشد 
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات   سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

عوارض نورگیري از   11  

 4فضاي سبز یا معابر 

  متر و کمتر

 ]P×)1+N(×B ×L  [ = نورگیري عوارض  

L = طول بر مشرف به معبر  

 B = معبر عرض    

N =  تعداد طبقات داراي نورگیري  

=p نرخ منطقه اي   

 یک درطبقات صورتیکه در اما ، دارد نورگیري طبقات تمام که درصورتی

  . شود لحاظ نورگیري طبقه نمایدیک می نورگیري طبقه

  

  

عوارض خدمات آتش   12  1

نشانی و ایمنی 

  ساختمان 

  ریال 8800کاربري مسکونی به ازاء هر متر مربع مساحت زیربنا_الف

  ریال 12100سایر کاربریها به ازاء هر متر مربع مساحت زیربنا 

  طبقه و  باالتر 7ساختمانهاي _ ب

  ریال12100کاربري مسکونی به ازاء هر متر مربع مساحت زیربنا _

  ریال  16500سایر کاربریها به ازاء هر متر مربع مساحت زیربنا _

به مصرف خرید ماشین آالت و تجهیزات آتش نشانی و  "هزینه کرد عوارض مذکور صرفا

  ی باشد .خدمات ایمنی می رسد . لذا پرداخت هزینه هاي جاري از این محل ممنوع م

  زیرزمین جزء طبقات محسوب میگردد. در اخذ عوارض آتش نشانی "*صرفا

عوارض خدمات فضاي   13

  سبز 

کاربري مسکونی وسایر کاربریها (به جز تجاري)به ازاء هر متر مربع مساحت 

  ریال 9900زیربنا 

  ریال 17600کاربري تجاري به ازاء هر متر مربع مساحت زیربنا 

  درصورت ایجاد فضاي سبز 

سپرده دریافتی از   14

متقاضیان پروانه 

  ساختمانی 

  ریال  550000مسکونی به ازاء هر واحد 

  ریال 1100000تجاري ، اداري وسایرکاربریها به ازاء هرواحد 

تبصره : بدیهی است پست برق در مجتمعهاي فوق از شمول این ردیف 

  مستثنی می باشد .

سپرده دریافتی از متقاضیان همزمان با صدور گواهی پایان کار صورت می * استرداد وجوه 

  پذیرد .

**صدور گواهی پایان کار منوط به جمع آوري کلیه نخاله ها و تنظیف معابر و شوارع جانبی 

  ملک و پرداخت کلیه مطالبات شهرداري اعم از حال شده و تقسیطی می باشد .

  ] L×33.000[  عوارض دیوارکشی   15

  ریال 33.000به ازاء متر طول 

 

  % عوارض اشغال معبر و هزینه کارشناسی و سپرده اخذ میگردد.50عالوه بر عوارض مذکور 

به منظور تسریع در روند ساخت و ساز و جلوگیري از ایجاد بافت ناهمگونی شهري ،حاشیه 

کارشناسی شهرداري و نشینی ، سوداگري ، در صدور پروانه دیوار کشی قید زمان برابر نظر 

  سانتی متر  لحاظ گردد.50ارتفاع حداکثر 
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات   سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

عوارض تعمیرات جزئی   16  1

  واحدهاي مسکونی 

محاسبه و دریافت Pو بر اساس  15% عوارض اشغال معبر و سپرده برابر بند 50

  گردد.

تعمیرات جزئی بر اساس ضوابط طرح تفضیلی  و بدون دخل و تصرف در اسکلت ، دیوار و 

  می گردد. اخذسقف شامل نماسازي ، سفید کاري ، پالستر ، موزائیک فرش ، تعویض درب  

استرداد وجوه سپرده دریافتی منوط به جمع آوري نخاله ها و تنظیف معابر و شوارع با تائید 

  حوزه خدمات شهري 

عوارض تعمیرات جزئی   17

واحدهاي تجاري و سایر 

  کاربریها

متري و باالتر و یا محدوده مرکزي شهر طبق  12جهت تجاریهاي واقع در معابر 

متر 12اشغال معبر می گردند.درمعابر کمتر از % عوارض 100طرح جامع ، مشمول 

  % اشغال معبر می شوند.50مشمول 

تعمیرات جزئی بر اساس ضوابط طرح تفضیلی  و بدون دخل و تصرف در اسکلت ، دیوار و 

  .گردد اخذ می سقف در حد نماسازي ، کاشیکاري و تعویض درب

و تنظیف معابر و شوارع با تائید استرداد وجوه سپرده دریافتی منوط به جمع آوري نخاله ها  

  حوزه خدمات شهري

شامل هرگونه دخل و تصرف در دیوار یا سقف و اسکلت می باشد بدون احداث بناي جدید و   % از پروانه ساختمانی برابر تعرفه و نرخ روز30  (مقاوم سازي )  18

  برابر زیربناي مندرج در پروانه قبلی

کسري سرانه فضاي باز و   19

  مازد تراکم طرح تفصیلی 

تعداد طبقات و تراکم مالك صدور پروانه ساختمان ، تراکم مجاز طرح تفضیلی می باشد   حد نصاب و باالي حد نصاب تفکیک   زیرحد نصاب تفکیک   تراکم 

 ،جنانجه در نقاطی از شهر در سنوات گذشته طبقاتی مازاد بر طرح صادر گردید به منظور

پرهیز از دوگانگی و رعایت عدالت نسبی و یکسان سازي خط آسمان نسبت به صدور پروانه 

  به شرح جدول ذیل اقدام میگردد.

محاسبه  95: در بافت فرسوده سهم عوارض مذکور براساس ضوابط ابالغی سال 1تبصره 

  گردد. (رعایت ضوابط پارکینگ الزامی می باشد ).

مسکونی در صورت احداث نیم طبقه تجاري ، یک طبقه از : در کاربریهاي تجاري 2تبصره 

  می گردد. کسرطبقات فوقانی 

 8% معادل 400% تا300% تراکم مازاد معاف واضافه بر 300: در کاربریهاي تجاري تا 3تبصره 

  برابر کسري سرانه دریافت گردد. 12% معادل 400برابر کسري سرانه و مازاد بر

  نیز درمحاسبات مازاد تراکم لحاظ می گردد.: زیربناي نیم طبقه  4تبصره

برابر کسري سرانه، مازاد  4%معادل200% تا150: در کاربریهاي اداري طبقات مازاد بر 5تبصره 

برابر کسري سرانه فضاي باز اخذ  12%معادل250برابر ومازاد بر 8%معادل 250% تا200بر 

  میگردد.

 "متر مربع صرفا 25تر ،معادل حداکثر واحد و باال 10سرایداري براي مجتمع مسکونی  -2 

در پیلوت الزامی است . شناسایی سرایداري به عنوان یک واحد مستقل ممنوع و جزء 

  مشاعات و مشترکات در پایانگار قید شود .

در ساختمانهاي دو طبقه در صورت عدم احداث پیلوت ، طبقات به صورت دوطبقه و دو -3

. حد نصاب تفکیکی % اخذ گردد50نه احداث معادل واحد ، در صورت کسري پارکینگ هزی

  قید شده برابر ضوابط طرح تفصیلی مصوب شهر بندرعباس می باشد .

1  2  3  4  

D≤12  D>12 D≤12  D>12  

  4  3  3  2  کم 

  6  5  5  4  متوسط

  7  6  6  5  زیاد

  متر مربع  200حد نصاب تفکیک اراضی مسکونی و تجاري مسکونی تراکم کم = 

  مربع متر 250=  تراکم متوسط مسکونی تجاري و مسکونی اراضی تفکیک نصاب حد

  مربع متر 500=  زیاد تراکم مسکونی تجاري و مسکونی اراضی تفکیک نصاب حد

D عرض معبر =  
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   تغییر کاربري  امالكعوارض بر ارزش افزوده ناشی از درخواست 

  توضیحات     ارزش افزوده در نتیجه تغییر طرح ماخذ محا سبه  عنوان  ردیف  فصل

ارزش افزوده در نتیجه   20  1

شهرداري تغییر طرح 

ازبابت تغییر کاربریها 

مشروط به تصویب 

کاربري 5کمیسیون ماده

  موجود

به تجاري  مسکونی با   به مسکونی با تراکم 

  تراکم 

به 

  تجاري 

به 

  اداري 

آموزشی 

،درمانی 

مذهبی 

ورزشی 

تجهیزات 

  شهري

به 

پذیرایی  

جهانگردي  

  ماهیگیري 

به انبار  

صنعتی  

حمل و 

نقل و 

پایانه 

  ها 

به  

  خدماتی

(نانوایی، 

جایگاه 

سوخت 

  و غیره)

درخواست مالک و یا مالکین ،تشخیص و ضرورت تغییر کاربري از تغییرکابري امالك با 

عطاي وکالت کتبی به شهرداري از سوي متقاضی بالمانع خواهد بود سوي شهرداري و باا

.  

شهرداري جهت پیگیري موضوع به ارزش افزوده در نتیجه تغییر طرح در این صورت 

  شرح جدول می باشد .

  در هر کاربري نسبت به کل زمین مور د نظر ارزش افزوده در نتیجه تغییر طرح*درصد 

تشخیص شهرداري و شوراي اسالمی شهر یا معادل آن بنا به " می باشد مالک الزاما

زمین به شهرداري تحویل نماید و یا برابر ارزش کارشناسی زمین با کاربري جدید 

  (کمیسیون نرخ گذاري شهرداري ) مبلغ آن به شهرداري تأدیه نماید .

  **در مواردي که قسمتی از ملک مسکونی به تجاري تبدیل شود 

پس از  ، % ارزش سرقفلی همان ملک یا امالك مجاور35فاده ي حق است مبناي محاسبه

  طرح درکمیته فنی و کمیسیون مربوطه  محاسبه می گردد.

***صدور مجوز حق استفاده از موسسات آموزشی و بهداشتی ، درمانی ، اداري 

خصوصی و غیره در کاربریهاي غیرتجاري بنا به ضرورت با تائید کمیته فنی شهرداري 

  د شد .انجام خواه

مالك دریافت اصلی ،   3و2****تغییر کاربریهاي خیابان و معبر در طرح هاي تفکیکی 

  % تعیین 20شهرداري با توجه به نوع معبر ارزش افزوده در نتیجه تغییر طرح

  % جدول دریافت می شود.50معادل  محل ها می گرددو براي مابقی 

واحدهاي مسکونی آپارتمانی  آندسته از متقاضیان که قصد فعالیت غیر مسکونی در

دارند در صورت بالمانع بودن فعالیت در محل ( بانظر کمیته فنی ) به ازاء هرماه فعالیت 

  با تنظیم توافقنامه واخذ تعهد نامه محضري اقدام گردد.  )مساحت× P (معادل

استفاده از انبار به صورت موقت : در صورت درخواست استفاده وضع موجود از ملک 

ن انبار با تایید شوراي مشورتی شهرسازي  به صورت موقت یکساله ، با تنظیم بعنوا

به ازاي هر متر مربع دریافت و اقدام الزم  )S*P(قرارداد و دریافت مبلغ ماهیانه معادل 

  بعمل آید .

امالکی که در خواست هرگونه مجوزاعم از پاسخ به استعالم و نقل و انتقال در اراضی -

قانونی و واقع در محدوده حریم شهر دارند که فعالیت غیر مسکونی خارج از محدوده 

می نمایند مشمول حق استفاده می شوند که مراتب ابتدا توسط  مراجع ذیصالح  

  شهرداري بررسی  و در صورت تائید مشمول حق استفاده خواهد شد .

ا حریم کلیه امالکی که برابر طرح تفصیلی شارستان در مسیر و ی96از ابتداي سال 

مشمول اصالحات قرار داشته برابر طرح تفصیلی جدید از اصالحات خارج شده اند 

  عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري نمی باشند .

  

   

  زیاد  متوسط  کم   زیاد  متوسط  کم 

  تجاري مسکونی زیاد 

  
-  -  -  -  -  -  15%  -  -  -  -  5%  

  تجار ي مسکونی متوسط 
-  -  -  -    5%  20%  -  -  -  -  10%  

تجاري مسکونی تراکم 

  کم
-  -  -  -  5%  10%  25%  -  -  -  -  15%  

مسکونی و مسکونی 

  زیاد باتراکم اداري
-  -  -  10%  15%  20%  35%  -  -  -  -  20%  

مسکونی و مسکونی 

  متوسطبا تراکم  اداري
-  -  5%  15%  20%  25%  40%  -  -  5%  -  25%  

مسکونی و مسکونی 

  %30  -  %10  -  %5  %45  %30  %25  %20  %10  %5  -  اداري با تراکم کم 

جهانگردي –پذیرایی 

  وماهیگیري 
-  -  5%  15%  20%  25%  40%  -  -  -  -  25%  

حمل و –صنعتی  -انبار

  نقل پایانه 
15%  20%  25%  35%  40%  45%  60%  15%  -  20%  -  30%  

 –درمانی  –آموزشی     

 –ورزشی  –فرهنگی 

باغات  شهري  –تفریحی 

تجهیزات و  –و مزروعی 

 –تاسیسات شهري 

 –تاریخی  –مذهبی 

  ذخیره  –نظامی 

25%  30%  35%  45%  50%  55%  70%  20%  -  30%  10%  35%  

  %40  %15  %35  %5  %25  %75  %60  %55  %50  %40  %35  %30  فضاي سبز پارکینگ 

 -خیابان و معبر

  دوربرگردان
20%  25%  30%  40%  45%  50%  65%  15%  -  25%  5%  40%  

  %30  -  %10  -  -  %45  %30  %25  %20  %10  %5  -  اداري 

 جایگاه نانوایی،(خدماتی

  )غیره و سوخت
_  _  _  _  _  _  20%  _  _  _  _  _  
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات   سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

سانتی متر هر اصله به مبلغ 50درخت با محیط بن تا -1  عوارض قطع درخت   21  1

  ریال 10.120.000

ریال 10.120.000سانتی متر عالوه برمبلغ  100درخت با محیط بن تا - 2

  ریال  569.250سانتی متر  مبلغ50به ازاء هر سانتی متر مازاد بر 

به ازاء هر سانتی متر مازاد بریک متر هر سانتی متر  -3

  ریال 1.391.500

مبلغ فوق  میزان جریمه پایه و براي درختانی مانند لیمو ، نارنج، گارم زنگی ، جم، کنار، 

  ، انبه ، نخل و ... می باشد.توت

با براي درختانی مانند چریش ، گل ابریشم، فیکوس جنگلی ، چنال و ... میزان جریمه 

  % افزایش نسبت به قیمت پایه محاسبه می گردد.20

% کاهش نسبت به 20براي درختانی مانند کنو کارپوس و اکالیپتوس میزان جریمه با 

  قیمت پایه محاسبه می گردد.

بهاء خدمات ترمیم آسفالت، روکش و زیر   22

سازي (بر اساس آئین نامه حفاري مصوب 

   هیئت وزیران)

  

  P30 ×عرض حفاري ×طول حفاري 

  

  ریال  P  ≤30000 ≥70000ریال                 

 10و هزینه روکش مندرج درماده  8*درخصوص خسارت اضافه عرض مندرج درماده 

  برابر دستورالعمل کمیسیون هماهنگی اقدام شود .

**درخصوص آن دسته از حفاریهایی که بدون مجوز انجام می شود جریمه اي براساس 

روز تاخیر لحاظ گردد به اضافه سایر عوارض  15جرائم تاخیر محاسبه وحداقل فرمول 

  متعلقه اخذ گردد.

  ***مالك محاسبه عرض معبر مقطع عرض مفید می باشد .

****چنانچه هزینه مرمت توسط شهرداري انجام گردد براساس فهرست بهاي مدیریت 

  فت گردد.برنامه ریزي با احتساب تعدیل به نرخ روزمحاسبه و دریا

نوار "****درصورتیکه  ترمیم به عهده شرکت هاي حفار باشد و شرکت مذکور صرفا

% مبلغ عوارض حفاري بابت تخریب آسفالت محاسبه و در 30حفاري را مرمت نماید 

  % عوارض حفاري محاسبه نمی شود30صورتیکه روکش کلی صورت پذیرد 

  نرخ×مدت زمان حفاري به روز ×عرض معبر ×طول حفاري   هزینه تنظیف   23

  ( به ازاء هر متر مربع مساحت ) 

  روز محاسبه شود  5*مدت زمان حفاري حداقل 

  **نرخ هزینه تنظیف مورد عمل براساس قرارداد با آنالیز قیمت خدمات شهري است 

  به ازاء هرروز:  خسارت تاخیر حفاري   24

عـرض  ×600×عرض حفـاري  ×طول حفاري ×2×تعداد روزهاي تأخیر

  معبرحفاري شده 

                                                                    )135(45×3                                      
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  شهرداري بندرعباسآیین نامه مالی  30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

جهت امالك معامالتی  ارزش  25  1

 11داراي تخلف مشمول تبصره

   100ماده 

  ساختمانی تخلفات اخذجرائـم

  %50+95ارزش معامالتی سال 

  انواع ساختمان ( اسکلت ) الف 

  ریال  7.000.000 هر متر مربع طبقه 1ساختمانهاي اسکلت بتنی با هر نوع سقف تا -1

  ریال9.000.000هرمترمربع طبقه به باال 1ساختمانهاي اسکلت بتنی با هر نوع سقف از - 2

  ریال  7.000.000 هر متر مربع  طبقه1اسکلت فلزي باهرنوع سقف تا  ساختمانهاي-3

  ریال9.000.000 طبقه به باال 1ساختمانهاي اسکلت فلزي با هر نوع سقف از -4

  ریال  6.000.000  بتنی واسکلت مختلط مصالح بنایی با ستونهاي فلزي -5

  ریال5.000.000اسکلت آجري وبلوکی -6

  ریال  1.500.000اسکلت مخلوط خشت و گل و چوب -7

  ریال1.800.000ساختمانهاي تمام چوب معمولی -8

  ریال  4.100.000ساختمانهاي تمام چوب صنعتی - 9

  متر  4ساختمانها و انبارها با دهانه بیش از ب :

  ریال  4.300.000هر متر مربع اسکلت آجري یا بلوك سیمانی یا سنگی با هرنوع سقف -1

  ریال6.100.000 هر متر مربع  اسکلت فلزي ویا لوله هاي پیش ساخته با هر نوع سقف- 2

  سالنها و توقفگاهها ج :

هر متر مربع  سیمانی با هرنوع سقف )با مصالح بنایی ( سنگ و آجر ، بلوك -1

  ریال4.500.000

  ریال  3.100.000گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف - 2

  ریال6.500.000اسکلت فلزي با ستونهاي بتن آرمه -3

  آشیانه و سایه بانها د:

  ریال2.000.000هر متر مربع  با پایه هاي چوبی مصالح

  ریال  2.600.000 هر متر مربع  هبا پایه هاي فلزي یا ستونهاي بتن آرم

  تاسیسات هـ : 

  ریال  780.000 دستگاههاي حرارتی مرکزي شوفاژ-1

  ریال1.500.000تهویه مطبوع گرمایش خنک کننده - 2

  ریال  2.300.000  آسانسور-3

  سایر ي : 

  ریال6.500.000متر مکعب به باال ( هر متر مکعب )  60انواع مخازن زیرزمینی و هوایی از -1

  ریال  7.700.000 سکوها و بارانداز- 2

  ریال2.000.000دیوارکشی با هر نوع مصالح ( مترطول ) -3
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30عرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده ت

  توضیحات   سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

    برابر تعرفه مصوب استانداري هرمزگان   برون سپاري خدمات شهرداري   26  1

ــا    27  1 ــرفا ب ــواهی ص ــد نظرخ ــه تجدی هزین

ــادره   ــک آراءصــ ــت مالــ درخواســ

،کارگروه بررسـی  100ازکمیسیونهاي ماده

پیشنهادات ، مراجع ذیصالح شهرداري  ، 

  بهاءخدمات

   صرفا به درخواست مالک  ریال275000جهت تجدید نظر کمیسیون ماده صد 

  ریال 275000جهت ارائه کارگروه و کمیته فنی جهت طرح در جلسه 

  ریال 2.000.000ریال و جهت اعتراض دوم 1.000.000جهت اعتراض اول 

  

حداکثر مدت اعتبار پروانه ساختمانی از   28  1

 2زمان صدور تا پایان کار موضوع تبصره 

  قانون نوسازي و عمران شهري 29ماده 

    ماه  18متر مربع زیربنا  500طبقه با مساحت تا 4کمتر از 

  ماه  24متر مربع زیربنا  2000تا  501طبقه با مساحت 4کمتر از 

  ماه  30متر مربع زیربنا  5000تا  2001طبقه با مساحت  4کمتر از 

  ماه 24متر مربع زیربنا  500طبقه و باالتر با مساحت تا 4

  ماه 30متر مربع زیربنا  2000تا  501ز طبقه و باالتر  با مساحت ا 4

  ماه  36متر مربع زیربنابه باال  2001طبقه و باالتر  با مساحت از 4 

با درخواست توسعه بنا، اصالح ،تغییر نقشه ، مهلت پروانه برابر این ردیف و از زمان 

  صدور پروانه تعیین می گردد.

  

شرایط تمدید پروانه ساختمانی اعم از   29  1

، تجاري ، اداري ، صنعتی و  مسکونی

  غیره

الف :کسانیکه قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به تمدید آن نمایند مشمول 

  پرداخت عوارض مجدد نخواهندبود .باستثنا ء هزینه کارشناسی و اشغال معبر

و سال قابل تمدید بوده ماه پس از اتمام مهلت اولیه  پروانه د 12تبصره : درصورت مراجعه مالک تا 

ماه مراجعه نماید یک سال قابل تمدید می باشد .بدیهی است  24تا  12درصورتیکه مالک پس از 

  قانون نوسازي و عمران شهري الزامی است. 29ماده  2رعایت تبصره 

در محاسبه عوارض به ازاء هرماه تاخیر یک درصد عوارضات با تعرفه و نرخ و ضوابط روز بدون 

% اخذ 100داختی قبلی محاسبه و اخذ می گردد. اشغال معبر و کارشناسی به صورت کسر پر

  میگردد.

در محاسبه عوارض تمدید پروانه جهت امالکی که با تاخیر ولیکن در مدت زمان حداکثر  -ب

ماه پس از اتمام مهلت پروانه درخواست تمدید ارائه می نمایند به ازاء هرماه تاخیر یک درصد 24

با تعرفه و نرخ روز بدون کسر پرداختی قبلی محاسبه و اخذ گردد و از تاریخ واریز وجه عوارضات 

  % اخذ میگردد.100به مدت یکسال تمدید گردد.عوارض اشغال معبر و کارشناسی به صورت 

 2*درخصوص تمدید مهلت پروانه ساختمانی آن دسته از متقاضیانی که مهلت پروانه ساختمانی و 

به  اتمام رسیده است و درخواست تمدید دارند در صورت درخواست متقاضی و  نوبت تمدید آنها

تایید کارشناس شهرداري مبنی بر درصد پیشرفت عملیات ساختمانی ، براي تمدید یکساله 

% از عوارضات با نرخ و تعرفه 30% از عوارضات با نرخ و تعرفه روز ، جهت تمدید دو ساله 20میزان 

% از عوارضات با نرخ و تعرفه روز 40ا قابلیت دو تمدید یک ساله به میزان روز و تمدید سه سال ب

  محاسبه و اخذ آن بدون کسر پرداختی هاي قبلی اقدام نمایند .

* صرف ارائه درخواست تمدید از سوي مالک و ثبت در دبیرخانه شهرداري دلیل بر 

اري از جمله تائید اقدام نبوده مالک یا مالکین موظفند نسبت به طی کامل مراحل اد

موضوع توسط کارشناس شهرداري ، پرداخت عوارض متعلقه  وارائه سایر مدارك 

   طی یک ماه از درخواست اقدام نمایند . مورد نیاز 

در صورت گذشت مهلت یک ماهه ، مشمول دریافت تاخیر به ازاء هرماه یک درصد 

  به نرخ و تعرفه و ضوابط روز می گردد.

درصورت انصراف مالک(ذینفع ) از پروانه ساختمانی در مدت زمان پروانه اولیه و  -1

% عوارضات باستثناء آتش 80عدم احداث بنا در سال صدور پروانه توسط مالک  

مالیات بر ارزش افزوده قابل  –آموزش و پرورش  –فضاي سبز –کارشناسی  –نشانی 

% 5صادر نگردیده باشد پس از کسر استرداد می باشد چنانچه پروانه ساختمانی 

% پرداختیها مسترد می گردد. در این صورت با موافقت 95هزینه هاي اداري معادل 

شهرداري مناطق مراتب جهت پیش بینی دربودجه سال آینده به امور مالی منعکس 

% منوط به تامین اعتبار در بودجه سال آتی باشد 95می گردد . در هر حال پرداخت 

  ت دریافت وجه پروانه ابطال میگردد.و در صور

% 80: در صورت انصراف مالک در سال صدور پروانه(سال اول) معادل 1تبصره 

% و سال سوم معادل 70عوارض پروانه ساختمانی پرداخت شده ، سال دوم معادل 

% مبلغ با موافقت شهرداري مناطق مراتب جهت پیش بینی دربودجه سال آینده 60

  کس می گردد .به امور مالی منع

درصورت بقاء مهلت پروانه و درخواست انتقال مالک اولیه به غیر پروانه به نام -2 

% کلیه هزینه پروانه ساختمانی مالک قبلی دریافت پروانه 1شخص جدید با دریافت 

قبل باطل و پروانه جدید  با همان مدت و شرایط بنام مالک جدید صادر میگرددو 

  ول پروانه قید میگردد .مراتب انتقال در نسخه ا
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30عرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده ت

  توضیحات   ماخذ محا سبه  عنوان  ردیف  فصل

پایان کار ساختمانی اعم از اخذ شرایط   30  1

  مسکونی ، تجاري ، اداري ، صنعتی و غیره 

اخذ  به اقدام ساختمانی پروانه در مندرج مهلت اتمام از قبل کسانیکه: الف

 اخذ هزینه باستثناء. نخواهندبود مجدد عوارض پرداخت مشمول پایانکار نمایند

   %100کارشناسی بصورت 

 6بابت درخواست هاي  بعد از اتمام مهلت پروانه ولیکن قبل از  اتمام مهلت _ ب

صد  با تعرفه و نرخ و ماهه ،  مشمول عوارضات تاخیر به ازاء هر ماه یک در

ضوابط روز بدون کسر پرداختی می گردند .  این بند صرفا جهت مالکینی می 

ت اولیه پروانه ساختمانی  نسبت به اخذ باشد که در مهلت دوساله پس از مهل

  پایانکار  اقدام نمایند.

  

کلیه مالکین موظفند در مهلت مقرر قانونی تقاضاي گواهی پایانکار را به -1

شهرداري ملزم به پاسخ کتبی به ذینفع ري ارائه و پایان کار دریافت نمایند.شهردا

  می باشد.

صرف ارائه درخواست کواهی پایانکار از سوي مالک و ثبت در  -1/1تبصره 

دبیرخانه شهرداري دلیل بر اتمام عملیات ساختمانی نبوده مالک یا مالکین 

ائید کارشناس شهرداري مبنی موظفند نسبت به طی کامل مراحل اداري از جمله ت

مربوطه  وارائه سایر مدارك مورد نیاز  بر اتمام عملیات ساختمانی و ثبت در دفاتر

  شهرداري ملزم به پاسخ کتبی به ذینفع می باشد  اقدام نمایند .

ماه از تاریخ انقضاء  6چنانچه مالک یا مالکین حداکثر ظرف مدت  -2/1تبصره 

نمایند از شمول پرداخت مابه التفاوت عوارض متعلقه معاف پروانه پایانکار دریافت 

عوارض اخذ و  سپس پایان کار صادر  2می باشند در غیر اینصورت مطابق تبصره 

  می گردد.

محاسبه عوارض تاخیر در پایانکار امالکی که در مهلت قانونی اقدام به  -2تبصره 

 6ده اند  و لیکن در مدت اتمام عملیات ساختمانی و ارائه درخواست پایانکار نمو

 و % عوارضات به  نرخ5ماه موفق به اخذ گواهی پایانکار نشده اند ، مشمول  

روز  و بابت امالکی که پس از اتمام مهلت قانونی  نسبت به اتمام عملیات  ضوابط

% عوارضات  به نرخ و 10ساختمانی  و ارائه درخواست  اقدام نموده مشمول  

در صورتیکه تاخیر در صدورپایان کار واهی صادر میگردد.ضوابط روز دریافت و گ

  ناشی از شهرداریباشد مشمول عوارض تاخیر در پایان کار نمی گردد.

در رابطه با آندسته از متقاضیان اصالح و تغییر نقشه توسعه بنا به ازاء تغییر یا  - 2

ات مبلغ اصالح در هر طبقه  اعم از نیم طبقه ، خرپشته و زیرزمین مشمول تغییر

ریال عالوه بر عوارضات متعلقه بعنوان هزینه خدمات مجدد دریافت می  1.000.000

  گردد.

صدور پروانه ساختمانی منوط به تحصیل مجوز تهیه نقشه می باشد و اعتبار -3

مجوز تهیه نقشه جهت صدور پروانه ساختمانی حداکثر تا پایان سال درخواست 

   ختمانی برابر ضوابط روزصادر می گردد.می باشد در غیر اینصورت پروانه سا

درصورتیکه تاخیر درصدور پایانکار ناشی از شهرداري باشد مشمول جریمه -4

  تاخیر پایانکار نخواهد بود .
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات   سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

عوارض عدم  حفاظ و ایمن سازي   31  1

  محوطه ساختمانهاي در دست احداث  

  اخذ دو برابر هزینه تمام شده به قیمت روز

  

مالکین و سازندگان ساختمان ملزم به ایجاد حفاظ و ایمن سازي محوطه 

ساختمانهاي در دست احداث می باشد که در صورت عدم اجرا، شهرداري نسبت 

  به آن اقدام و هزینه مربوط از مالکین و سازندگان دریافت می نماید 

  

الف:  ساختمانهاي مسکونی به ازاء هـر متـر مربـع بنـاي احـداثی (زیربنـا)          عوارض حمل نخاله هاي ساختمانی   32

  ریال  2420

متـر   12معابر بیشتر از درمجتمع ها و مراکز تجاري هسته مرکزي شهر و ب : 

  ریال  4840متر مانند سایر کاربریها  12ریال و معابر کمتر از  9680مبلغ 

  اثی (زیربنــا) ج ســایرکاربریها بــه ازاء هــر متــر مربــع بنــاي احــد      

  ریال  4840 

*مالک مکلف است همزمان با شروع عملیات ساختمانی نسـبت بـه جمـع آوري    

مبـادرت بـه    "نخاله ها به محلهاي مجاز اقدام در غیر اینصورت شهرداري راسـا 

% اضافه از مالک دریافت می نماید 25جمع آوري که عالوه برهزینه مربوط معادل 

  %اضافه میگردد.50دي به نرخ روزي و درصورت تکراربه صورت تصاع

  **مالک موظف به نصب باکس با شروع عملیات ساختمان در محل می باشد 

  الف : اراضی   حق الزحمه کارشناسی  33

  ریال 440.000متر مربع   150متر مربع  تا 0از -1

  ریال  550.000متر مربع 250متر مربع تا 0از - 2

  ریال  660.000متر مربع  500متر مربع تا  0از -3

ریال اضافه بر آیتم محاسبه  1100متر مربع به ازاء هر متر مربع 500مازاد بر -4

  .3شده در ردیف 

 آیتمهاي یک و دو و سه با همدیگر جمع نمی گردند .

*حق الزحمه کارشناسی مستحدثات به هنگام پایان کار تمدید ، تغییر ، استعالم  

  موارد مشابه دریافت می گردد. و

*در صورتیکه فاصله زمانی پاسخ استعالم برروي ملک مورد نظر کمتر از یک *

% هزینه کارشناسی دریافت خواهد شد .(عرصه و 20ماه باشد به ازاء هر پاسخ 

  اعیان )

** براي کلیه عرصه ها  و همچنین ساختمانهاي در دست احداث که بنا به *

سخ استعالم و کارشناسی مجدد بیش از یک ماه  دارد به میزان ضرورت نیاز به پا

% حق الزحمه کارشناسی عرصه و  کل واحدها  مندرج در پروانه قابل محاسبه 50

  می باشد 

  ب: مستحدثه 

ریال به عوارضات 66.000به ازاء هر واحد مسکونی و تجاري و اداري و سایر 

  بند الف  اضافه میگردد

نقل و انتقال واحدهاي آپارتمانی و یا پاسخ استعالم  داراي گواهی **** در زمان 

پایانکار عوارض تامین  هزینه هاي خدمات عمومی و شهري به ازاء هر واحد 

  ریال دریافت میگردد. 440.000
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات   ماخذ محا سبه  عنوان  ردیف  فصل

      عوارض حرف و مشاغل    2

عملکردھای مشاغل در  34

  مختلف 

اعم از مشمولین  قانون نظام 

صنفی و غیر صنفی و مشاغل 

خاص ، نظام پزشکی ، نظام 

مهندسی ، خدمات 

الکترونیک دولت ( دفاتر 

) ،  10پلیس + –پیشخوان 

دفاتر اسناد رسمی ، کانون 

  وکال و دفاتر بیمه 

(N)=T SP HD+ 

                                                                            10                                                                                                     

  گروه شغلی :                                            ضریب

  %10اماکن عمومی  

  %15سازندگان       

%                                                                               20فروشندگان

  %30تعمیرکاران 

  %35خدمات         

  %45دفاتر کار     

  %55عمده فروشان 

  %65هاو موسسات  شرکت 

  

   Hنرخ پایه (حداقل مزدقانون کار) 

  Dضریب گروه شغلی       

  Sمساحت واحد شغلی  

 Nضریب تشخیص 

 Pنرخ منطقه اي 

** تعطیل غیرمجاز واحد شغل دلیل بر معافیت از 

پرداخت عوارض نیست و تائیدمتولی مربوط ضروري 

  است .

مشاغل *** چنانچه برابر فرمول محاسبه عوارض 

  ریال باشد. 550.000،عوارض سالیانه یک واحد کمتر از  

  ریال مالك محاسبه وپرداخت است .550.000

****مودیان مکلفند نسبت به پرداخت عوارض متعلقه 

  با مراجعه به شهرداري منطقه اقدام نمایند .

*****پرداخت عوارض و بهاء خدمات پس از موعد 

% به ازاء هر ماه 2مقرر موجب تعلق جریمه اي معادل 

  نسبت به مدت تاخیر خواهد بود .

حداقل مساحت واحد شغلی براساس ضوابط طرح 

  تفصیلی 

عوارض افتتاح برمبناي سال صدور مجوز یا ارائه اولین 

 برگ تشخیص مالیاتی درشغل مورد نظر 

براي تمام گروههاي شغلی به پیوست تعرفه می Nضریب 

  باشد
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30و سایر درآمدهاي موضوع ماده تعرفه عوارض و بهاي خدمات 

  توضیحات   سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

حق اشتراك مشاغل (ورود   35  2

به اقتصاد شهري ) عوارض 

  آغاز خدمت دهی 

حق افتتاح آغاز فعالیت در 

عملکردهاي مختلف و انتقال 

که منجر به تغییردر واحد 

  شغلی و یا فردشغلی باشد 

چنانچه متقاضی جدید پروانه فعالیت که حقوق ناشی از آن را   برابر عوارض   3

  از صاحب اولیه آن بخود منتقل نموده است . 

تقل الیه پروانه متقاضی اولیه باطل ،پروانه جدید به نام من

صادر که اقدام جدید موجب تعلق حق افتتاح جدید می 

  گردد.
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

ریال 1.331.000  ماهیانه    عوارض شرکتهاي غواصی   36      

عوارض سالیانه حرف و   37

  مشاغل (سیار ) 

  وانت بار از قبیل پیکان ، مزدا ، تویوتا و نظایر آن  

  وانت بار از قبیل نیسان ، لندکروزر و نظایر آن  

  چرخ  6کامیون 

  چرخ  10کامیون 

  چرخ به باال10کامیون 

  ماشین آالت راه سازي و ساختمانی و نظایر آن  

  اتوبوس  

  مینی بوس 

ریال121.000  

ریال 181500  

ریال 266.200  

ریال302.500  

ریال363.000  

ریال544.500  

ریال302.500  

ریال205.700  
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

عوارض حق التوزین (باسکول )   38  2

  اعم از پرو خالی 

     % حق التوزین ( باسکول ) 10به میزان 

عوارض انبار کاالي بازرگانی اعم   39

  از محوطه باز و مسقف 

  به ازاء هر متر مربع استفاده مفید  

  به ازاء هر متر مربع مسقف             

  ریال 3630

  ریال 4840

  

  فیلمهاي ایرانی         عوارض بلیط سینما   40

  فیلمهاي خارجی          

 

  

  % بهاء بلیط5

% بهاء بلیط5  

  

عوارض بلیط نمایش ، شهربازي   41

، لونا پارك ،نمایشگاه ( به 

استثناء فرهنگی ، هنري ) و 

  نظایر آن حسب مورد  

    

  % بهاء بلیط5

  

  عوارض حق الثبت اسناد رسمی  42

  

  

  

  

  

  8%    
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده تعرفه عوارض و 

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

عوارض نصب تابلو سردرب اماکن و   43  2

  تبلیغات شهري 

      به شرح پیوست 

تامین هزینه خدمات عوارض   44

عمومی و شهري موضوع بند ب 

   پنجم توسعهقانون برنامه  174ماده 

ــادل  ــه  10مع ــا هزین ــرارداد و ی ــغ ق % مبل

  تبلیغاتی 

متولیان  واحدهاي  مربوط مکلفند عوارض مربوط محاسبه و به   

  حساب شهرداري واریز نمایند 

 مصارف%وجوه حاصل در اختیار اداره کل امور اتباع و بیگانه جهت 50    ریال 1.100.000به ازاء هر نفر  عوارض خدمات شهري اتباع بیگانه   45

  مربوط به اتباع بیگانه 

عوارض کرایه دهندگان داربست   46

  فلزي 

لوله ها ي بسته شده براي *وصول عوارض مربوط به نسبت مساحت   ریال18150به ازاء هر متر مربع                                       حداقل یک ماه ماهیانه 

  هر ساختمان در هر منطقه جداگانه محاسبه و دریافت میگردد.

%هزینه 50**ساختمانهاي در دست احداث به هنگام صدور پروانه

  دریافت میگردد.اشغال معبر

فروشندگان درب و پنجره عوارض   47

  و نرده مستعمل و امثال آن 

    ریال 605000  ماهیانه 

         ارتباطات و حمل و نقل  -  3

عوارض شماره گذاري موتور   48

  سیکلت

تک سیلندر                                                                     

  ریال907.500

دوسیلندر                                                                        

  ریال 145.200

بیش از دوسیلندر                                                            

    ریال 217.800
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

  سیلندرتک   عوارض سالیانه موتور سیکلت  49  3

  دو سیلند ر

    بیش از دو سیلندر

ریال 30250  

ریال 36300  

ریال 42350  

  

عوارض شماره گذاري وانت ،   50

  کامیون وکامیونت ...

  فروش کارخانه  (داخلی ) قیمت  %5/1حسب مورد معادل 

(وارداتی  ) مجموع ارزش گمرکی و  %5/1حسب مورد معادل 

  حقوق ورودي 

    

وانت ، کامیون و عوارض سالیانه   51

  کامیونت

  فروش کارخانه  (داخلی ) قیمت  5/1/1000حسب مورد معادل 

(وارداتی  ) مجموع ارزش گمرکی و  5/1/1000حسب مورد معادل 

  حقوق ورودي

   

عوارض سالیانه ماشینهاي   52

سنگین راه سازي و ساختمانی و 

حفاري ( غلطک ، دامپر ، 

لیفتراك ، لودر ، گریدر ، 

بیل میکانیکی ، میکسر  بلدوزر،

  ، اسکیپر ، جرثقیل ، فنیشر ... )

  

  

    ریال1.210.000  به ازاء هر دستگاه سالیانه 
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30وارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده تعرفه ع

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

هزینه خدمات معرفی شرکتهاي   53  3

باربري شهرستانهاي تابع استان به 

بانک ملی جهت دریافت حواله 

  بارنامه  

ریال 121.000  هر مورد      

بارترافیکی درصورت عبور عوارض   54

  از معابر اصلی و داخلی شهر

  محور 7کمرشکن 

  محور  8کمرشکن 

  محور 9کمرشکن 

  محور 10کمرشکن 

  محور 11کمرشکن 

  محور 12بوژي 

  محور 13بوژي 

  محور 14بوژي 

  محور 15بوژي 

  محور 16بوژي 

  محور 17بوژي 

  محور 19بوژي 

  محور 20بوژي 

  محور 21بوژي 

  محور 22بوژي 

  محور 23 بوژي

  محور 24بوژي 

  محور 25بوژي 

  محور 26بوژي 

  محور27بوژي

  محور 28بوژي 

  

ریال3.630.000  

ریال4.235.000  

ریال5.445.000  

ریال5.566.000  

ریال6.655.000  

ریال7.260.000  

ریال7.260.000  

ریال7.260.000  

ریال7.865.000  

ریال7.865.000

ریال7.865.000  

ریال7.865.000  

ریال7.865.000  

ریال7.865.000  

ریال7.865.000  

ریال7.865.000  

ریال7.865.000  

ریال7.865.000  

ریال7.865.000  

ریال7.865.000  

ریال7.865.000  

ریال7.865.000  

  با احتساب کشنده +محوردالی +محورکمرشکن

  

  

  

  

  با احتساب کشنده +محورتریلر
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  نامه مالی شهرداري بندرعباسآیین  30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

  محور 29بوژي     54  3

  محور 30بوژي 

  محور 31بوژي 

  محور 32بوژي 

  محور 33بوژي 

  محور 34بوژي 

  محور 35بوژي 

  محور 36بوژي 

  محور 37بوژي 

ریال7.865.000  

ریال7.865.000  

ریال7.865.000  

ریال7.865.000  

ریال7.865.000  

ریال7.865.000  

ریال10.285.000  

ریال10.285.000  

ریال10.285.000  

  

عوارض سالیانه شناورهاي   55

  سیزده گانه

  موتورلنج باري براساس ظرفیت تن سالیانه 

  موتور لنج صیادي براساس ظرفیت تن سالیانه 

  قایق صیادي سالیانه 

  قایق شخصی ( کرایه اى ) سالیانه 

  قایق تفریحی سالیانه 

  سالیانه  تن  یدك کش براساس ظرفیت

  سالیانه  تن  دوبه موتور دار براساس ظرفیت

  سالیانه  تن  بارج مسطح براساس ظرفیت

  سالیانه تن  دار براساس ظرفیت  خن بارج

  سالیانه به تن  کشتی صیادي براساس ظرفیت صید

  سالیانه  تن  کشتی باري براساس ظرفیت

  سافر به ازاء هر نفر سالیانه کشتی مسافربري براساس ظرفیت م

  هر نفر نفر سالیانه 20بیش از  اتوبوس دریایی تاظرفیت

  ریال12100

  ریال6050

  ریال145.200

  ریال145200

  ریال145.200

  ریال12100

  ریال12100

  ریال12100

  ریال12100

  ریال6050

  ریال18150

  ریال36300

  ریال30250
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 آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30درآمدهاي موضوع ماده تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر 

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

         عوارض خدمات شهري   -  4

  بهاي خدمات عمومی   56

  الف : واحدهاي مسکونی 

  ،خدماتی  ،موسسات تجاري واداري واحدهاي ب : 

  ج :درمانی ،آموزشی ،فرهنگی ،نظامی و سایر

  

  به ازاء هرمتر مربع                                                     

  به ازاء هر مترمربع                                                       

  به ازاء هر مترمربع                                                     

 
  

   

 ریال2420

 ریال8.470

 
 

  ریال2420

  مذهبی ،مدارس دولتی و ورزشی معاف 

محاسبه بهاي خدمات عمومی به صورت سالیانه دریافت 

  میگردد.

عوارض مشاغل مزاحم و آالینده زیست   57

قانون 55ماده 20محیطی شهري ( بند

  شهرداریها)

��ماخذ محاسبه   ×
�×�

��
×   =Hنرخ پایه ( حداقل حقوق فرد قانون کار )                        �

 =D%)  ضریب گروه                          %35.%45.%55.65(

  =S                          مساحت واحد                                  

 =P                     نرخ منطقه اي                                       

 =K)ضریب زیست محیطی                25/1و5/1و75/1و2(

عناوین مندرج در این تعرفه از شمول عوارض حرف و -1

  . مشاغل مستثنی میگردد

در مهلت مقرر کمیسیون تا انتقال هر ماه معادل 1-2
�

�
    

   عوارض مشاغل

پس از اتمام مهلت با اخذ مجوز موقت یکساله هر 2- 2

  ک برابر عوارض مشاغل ماه معادل ی

پس از اتمام مهلت و با مجوز موقت سال دوم هر ماه 3-2

  برابر عوارض مشاغل 2معادل 

 3پس از اتمام مهلت و بدون مجوز هر ماه معادل 4-2

   برابر عوارض مشاغل 

درب و پنجره سازان پروفیل و   1/57

  جوشکاران 

� = %��							� = �/��   

2/57  
  درودگران و مبلمان سازان 

� = %��							� = �/�� 
  

3/57  
  صافکاري ها 

� = %��							� = �/�� 
  

�  نقاشان اتومبیل   4/57 = %��							� = �/��   

انبارهاي مصالح ساختمانی ؛ آهن ،   5/57

  چوب ، ضایعات ، بازرگانی ، تجاري 

� = %��							� = �   
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 آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده تعرفه 

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

�  تعمیرگاه هاي اتومبیل   6/57   = %��							� = �. مرجع تصمیم گیري موضوع رفـع مزاحمـت ، توقـف    -2   ��

مهلت فعالیت ، تعطیلی ، انتقال و تخریب محل  –فعالیت 

قـانون   55مـاده   20براساس آراء کمیسیون مقرر در بند 

. بدیهی است صدور مجوز فعالیـت   شهرداریها می باشد

اینگونه صنوف مشترکا توسط شهرداري منطقه مربوطه و 

  . مدیریت ساماندهی صنوف مزاحم خواهد بود

�  ریخته گران   7/57 = %��							� = �. ��   

8/57  
�  جلوبندي سازان  = %��							� = �. �� 

  

9/57  
�  باطري سازان  = %��							� = �. �� 

  

10/57  
�  سنگ بري ها  = %��							� = �  

11/57  
�  دامداري ها = %��						� = �  

�  رنگ آمیزي صنایع چوبی و فلزي   12/57 = %��							� = �. ��   

�  رادیاتور سازي   13/57 = %��							� = �. ��   

�  انبارها و فروشگاههاي مواد شیمایی   14/57 = %��							� = �   

�  آپاراتی ها   15/57 = %��							� = �. ��   

�  تراشکاراي فلزات   16/57 = %��							� = �. ��   

�  درب و پنجره سازان آلومینیوم   17/57 = %��						� = �. ��   

�  کارگاههاي آسفالت   18/57 = %��							� = �   
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 آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

�  پرس کاري و آبکارها و فایبر گالس   19/57   = %��							� = �. ��     

�  تانکر سازان   20/57 = %��						� = �. ��     

21/57  

�  تعمیرگاههاي موتور سیکلت  = %��							� = �. �� 

    

موزائیک سازان ، تیرچه و بلوك و قالب   22/57

  هاي سیمانی 
� = %��							� = � 

    

23/57  
�  اطاق سازي وانت و کامیون  = %��							� = �. ��  

  

24/57  
�  پرداخت کاري فلزات  = %��							� = �. ��  

  

�  کارخانجات آزاد   25/57 = %��							� = �     

پمپ  –نفت گاز  –جایگاههاي توزیع گاز   26/57

  و انبارهاي مرتبط CNGبنزین و 

� = %��					� = �. ��     

�  اتوسرویس   26/57 = %��							� = �. ��     

�  قالیشویی   26/57 = %��							� = �. ��     
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 آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

آالینده هزینه کارشناسی مشاغل مزاحم و   58  

قانون  55ماده  20ندبزیست محیطی شهري(

  شهرداریها) 

-      

      ریال 500000هرمورد   متر مربع  500واحدهایی تا   1/58

      ریال 1.000.000هر مورد   متر مربع 1000 تا متر مربع500 از واحدهایی  2/58

      ریال 1.500.000هر مورد   متر مربع 2000متر مربع تا  1000واحدهایی از   3/58

       ریال2.000.000هر مورد   متر مربع  2000واحدهایی با بیش از   4/58

هزینه فک پلمپ مشاغل مزاحم و آالینده   59

قانون  55ماده  20زیست محیطی شهري ( بند 

  شهرداریها )

-      

      ریال 2.000.000  فک پلمپ با مجوز   1/59

      ریال 5.000.000   بدون مجوزفک پلمپ غیر قانونی و   2/59
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 آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

  60  
 بهاي خدمات مدیریت پسماند

 

- 
   

1/60  
 عدم تفکیک (زباله تر و خشک)

 

- 
 

  

1/1/60  
  براي بار اول

 

ریال 000/500  

  

2/1/60  

ریال710.000  براي دفعات بعد  

  

هزینه دفن زباله هاي عادي   3/1/60  

  شهرداریها به ازاي هر کیلو

    ریال    70          

هزینه دفن زباله هاي شهرکها و مجتمع   4/1/60  

در حریم و هاي صنعتی و اداري و نظامی 

 به ازاي هر کیلومحدوده شهر 

      ریال 1000
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

صدور برگ تردد حمل ضایعات از قبیل آهن آالت، شیشه، الك،   2/60  4

  پالستیک و کارتن

-      

      ریال 250.000 نیسان  1/2/60

      ریال 400.000 خاور  2/2/60

      ریال 480.000 ترچرخ و باال 10کامیون   3/2/60

فاقد برگ تردد که متوقف گردیده اند حمل هزینه خودروهاي   3/60

 عالوه بر هزینه صدور برگ تردد

-      

      ریال 600.000 نیسان  1/3/60

    ریال 700.000 خاور  2/3/60

    ریال 800.000 کامیون و باالتر  3/3/60

    - هزینه تخلیه شاخ و برگ درختان در سایت دفع  4/60

    ریال 130.000 وانت  1/4/60

 

 

 

 

 



29 
 

  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

      ریال 160.000 کامیونت  2/4/60  4

      ریال 220.000  کامیون  3/4/60

      -  عدم رعایت ضوابط نصب تابلو بر روي خودروي حمل ضایعات  5/60

      ریال600.000  براي بار اول  1/5/60

%اضافه میگرددعالوه 50  (تکرار تخلف) براي بار بعدي  2/5/60

  بر مبلغ فوق 

    

 –هزینه جمع آوري حمل و نقل و دفن پسماندهاي عفونی و درمانی   6/60

  هرکیلو 

      ریال 20.000

هزینه حمل و نقل و دفن پسماندهاي عفونی که به پسماندهاي عادي   7/60

  (اتو کالو شده )تبدیل شده اند

    ریال 15000

کیلو  30هزینه حمل و نقل و دفن پسماندهاي عفونی که در ماه کمتر از   8/60

  ماهیانه -تولید دارند

    ریال 450.000

هزینه تخلیه خاك و نخاله و یا هر اقدام دیگري در کانالها به ازاء هر متر   9/60

 طول

    ریال 200000

    - جمع آوري ، زباله و فاضالب و ضایعات عالوه برهزینه تخلیه خاك و نخاله  10/60

    ریال 1.850.000 وانت   1/10/60

    ریال3.000.000 کامیونت   2/10/60

    ریال 4.100.000 کامیون   3/10/60

    %به مبلغ اولیه اضافه می گردد50 درصورت تکرار تخلف توسط متخلف   4/10/60
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

      -  ونخالههزینه تامین خاك   11/60  4

      ریال 70.000 کامیونت هر سرویس  1/11/60

      ریال 95.000  کامیون هر سرویس  2/11/60

      ریال 3.000.000  خاکبرداري بدون مجوز سازمان عالوه بر هزینه دریافت مجوز به ازاي هر سرویس  12/60

      ریال18.000.000  یکساله  –صدور مجوز فعالیت حمل و نقل  نخاله و خاکبرداري   13/60

      ریال 350000  هزینه تمدید مجوز خاکبرداري   14/60

صدور کارت شناسایی سالیانه جهت خودروهاي حمل خاك و نخاله ( ثبت در   15/60

 سیستم سازمان 

-    

    ریال 450000 تن ماهیانه  5تا  1/15/60

    ریال 570.000  تن ماهیانه  5باالي   2/15/60

    ریال 6.600.000 یکساله -هزینه خدمات انبارهاي ضایعات در محدوده حریم شهر  16/60
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

      ریال 3.000.000 هزینه خدمات انبارهاي که پلمپ می گردند  17/60  4

      ریال 180.000 به ازاءهر الشه –هزینه دفن الشه حیوانات   18/60

      ریال 1.450.000 هزینه حمل مواد زائد گوشتی، مرغ، شیالتی و نظایر آن هر سرویس  19/60

      - هزینه دفن مواد فاسد که به موجب قوانین جاري ملزم به امحاء می باشد   20/60

      ریال 2000  کیلو به ازاي هر کیلو5000تا   1/20/60

      ریال 1.550  کیلو به ازاي هر کیلو5000باالي   2/20/60

و  دتبصره: با توجه به اینکه براي مواد مختلف روشهاي دفن متفاوتی وجود دار  -

هزینه هاي متفاوتی را در بر می گیرد و همچنین بعضی مواد داراي حجم باالیی 

می باشند به سازمان اجازه داده می شود نسبت به نحوه دفن و حجم مواد مبلغ 

%هزینه را کاهش 30(سازمان مجاز است تاسقف را محاسبه و دریافت نماید

 یاافزایش دهد )

-    

    ریال 700.000  کانال روزانههزینه تخلیه آب در   21/60

    ریال 30.000  به ازاي هر سرویسوسکوتوزین باسکول خودروها در سایت   22/60

    ریال 150.000  و پایان کار حق کارشناسی بازدید جهت تخریب و خاکبرداري   23/60

    -  نصب و تخلیه باکس  24/60

    ریال 400.000  به ازاي هر سرویس   1/24/60

    ریال 30.000  از روز دوم به بعد به ازاي هر روز اضافه   2/24/60

    -  هزینه تخلیه خاك و نخاله در سایت   25/60
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

      ریال 25.500   هر سرویس  تن 5تا   1/25/60  4

      ریال 36000   هر سرویس  تن 5باالي   2/25/60

      ریال 7.000.000 رها سازي فاضالب شهري توسط شرکت مجري طرح فاضالب   26/60

      -  شستن ماشین در سطح معابر و شوارع  27/60

      ریال 600.000 به ازاء هر دستگاه سبک   1/27/60

      ریال 1.400.000 به ازاء هر دستگاه سنگین و نیمه سنگین   2/27/60

 توسط خودروهاي حمل  ساختمانی ، خاك و نخاله مصالح حمل غیر استاندارد  28/60

 (فاقد چادر)

    ریال 700.000

     و شوارع معابر و جویها ، نخاله درضایعات آشغال ، زباله  ریختن  29/60

    ریال850.000 براي بار اول   1/29/60

% به مبلغ فو ق اضافه 50 براي دفعات بعد توسط متخلف   2/29/60

  می گردد

  

    ریال 19.000.000 سالیانه ضایعات ماهی و آبزیان  صدرو برگ ترددحمل   30/60
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     ماخذ محا سبه  عنوان  ردیف  فصل

      ریال 300.000 هر سرویس  هزینه حمل روغن سوخته  31/60  4

      ریال17.000.000  سالیانه  –حق امتیاز  تاسیس آژانس خاك و نخاله   32/60

      -  بهاي خدمات مشاغل پر زباله   33/60

      ریال 1.100.000 سالیانه -متر مربع مساحت  12گل فروشیها تا   1/33/60

      ریال 1.200.000 سالیانه  -متر مربع مساحت  25گل فروشیها تا   2/33/60

      ریال 1.400.000 سالیانه -متر مربع مساحت  25گل فروشیها بیش از   3/33/60

    ریال 1.500.000 سالیانه -متر مربع مساحت  12سوپرمارکتهاي تا   4/33/60

    ریال 2.400.000 سالیانه  -مربع مساحت متر  25سوپرمارکتهاي تا   5/33/60

    ریال3.000.000 سالیانه -متر مربع مساحت (فروشگاههاي زنجیره اي و هایپرمارکت)  25سوپرمارکتهاي بیش از   6/33/60

    ریال7.000.000  سالیانه –متر مربع مساحت (فروشگاههاي زنجیره اي و هایپرمارکت)  100تا  50سوپرمارکتهاي   7/33/60

    ریال 17.000.000  سالیانه -متر مربع مساحت (فروشگاههاي زنجیره اي و هایپرمارکت)  100بیش تر از سوپرمارکتهاي   8/33/60

    ریال 2.500.000 سالیانه -متر مربع مساحت  25رستورانها تا   9/33/60

    ریال 3.500.000 سالیانه -متر مربع مساحت 50تا  25بیش از رستورانها   10/33/60

    ریال 7.000.000  سالیانه -متر مربع مساحت  100تا50رستورانها   11/33/60

    ریال 15.000.000  سالیانه -متر مربع مساحت  100بیشتر از رستورانها   12/33/60
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     ماخذ محا سبه  عنوان  ردیف  فصل

      ریال 4.000.000 سالیانه  -متر عرض) 12میوه فروشی و سبزي فروشی ها (خیابانهاي بیشتر از   13/33/60  4

      ریال 2.600.000  سالیانه -متر عرض) 12تا  8میوه فروشی و سبزي فروشی ها (خیابانهاي بین   14/33/60

      ریال 1.400.000  سالیانه -متر عرض ) 8(معابر کمتر از میوه فروشی و سبزي فروشی ها   15/33/60

      ریال1.750.000  سالیانه -متر مربع مساحت 25ها تا متراژ اغذیه فروشی   16/33/60

      ریال2.500.000  سالیانه –مترمربع مساحت  50مترتا25ها تا متراژ اغذیه فروشی   17/33/60

      ریال3.500.000  سالیانه -متر مربع مساحت 50از ها تا متراژ بیش اغذیه فروشی   18/33/60

  ریال400.000تخت به ازاء هر تخت 10مازاد بر                                ریال 4.000.000 سالیانه  -تخت 10با رستوران تا مهمانسراها   19/33/60

  ریال200.000تخت به ازاء هر تخت 10مازاد بر  ریال 3.500.000 سالیانه  -تخت  10بدون رستوران تا مهمانسراها   20/33/60

    ریال20.000.000   سالیانه  –ستاره 4و5ي هتل ها  21/33/60

    ریال 15.000.000  سالیانه  –ستاره 1و2و3ي هتل ها   22/33/60

    ریال3.000.000 سالیانه )  کلینیک،پارا کلینیک(،آزمایشگاهها،درمانگاه ها   23/33/60

    ریال 12.000.000 بیمارستان ها(پسماندغیرعفونی ) سالیانه   24/33/60

    ریال 600.000 سالیانه  -مردانه  پیرایش   25/33/60

    ریال 1.200.000 سالیانه  -آرایشگاه زنانه   26/33/60

    ریال 5.000.000  سالیانه  –متر مربع مساحت 25تاآشپزخانه ها   27/33/60

  



35 
 

  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30و سایر درآمدهاي موضوع ماده  تعرفه عوارض و بهاي خدمات

  توضیحات     ماخذ محا سبه  عنوان  ردیف  فصل

      ریال 7.500.000  سالیانه  –متر مربع مساحت  50متر تا 25آشپزخانه ها بین   28/33/60  4

      ریال 10.000.000  متر مربع مساحت  50آشپزخانه بیش از   29/33/60

      ریال 1.250.000 سالیانه   -کافه تریاها و کافی شاپ ها   30/33/60

      ریال 1.200.000 سالیانه  -بستنی و آبمیوه فروشی ها   31/33/60

      ریال 1.200.000 سالیانه   -فروشگاههاي مرغ و ماهی و تخم مرغ   32/33/60

     ریال 5.000.000 سالیانه  – بارفروشان میوه و تره بار   33/33/60

    ریال 7.000.000 سالیانه  -تاالرهاي پذیرایی   34/33/60

    ریال 1.200.000 سالیانه  -خواربارفروشی ها   35/33/60

    ریال 600.000 سالیانه  -خشکبارو آجیل فروشی ها   36/33/60

    ریال 3.600.000 سالیانه  –متر مربع مساحت  25تا متراژ ی هاتعمیرات  37/33/60

    5.000.000  سالیانه –متر مربع مساحت   50تا  25بین ی هاتعمیرات  39/33/60

    7.000.000  سالیانه –متر مربع مساحت  50تا بیش از ی هاتعمیرات  38/33/60

    ریال 2.500.000 سالیانه –آپاراتی   40/33/60

    ریال 3.000.000 سالیانه –تعویض روغن   41/33/60

    ریال 3.600.000 سالیانه -کارواش   42/33/60

    ریال 8.000.000 سالیانه  -کارخانجات داخل حریم شهر   43/33/60
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     ماخذ محا سبه  عنوان  ردیف  فصل

      ریال 3.000.000 مراکز اداري ، نهادها، شرکتها، ارگانهاي دولتی و غیر دولتی سالیانه    44/33/60  4

      ریال 1.200.000  مراکز آموزشی ، آموزشگاههاي آزاد ( بجز مدارس دولتی ) سالیانه   45/33/60

      ریال 720.000 سالیانه  -بوفه هاي سینما و مراکز آموزشی و غیره   46/33/60

      ریال 1.200.000 سالیانه  -کله پزي و سیرابی فروشی ها   47/33/60

      ریال 15.000.000 سالیانه  -راه آهن   48/33/60

      ریال 3.500.000 سالیانه  -و کارگاه کابینت سازيمبل سازي و درودگري و نجاري   49/33/60

    ریال 7.000.000   سالیانه – ترمینالهاي مسافربري   50/33/60

    ریال 15.000.000  سالیانه  –فرودگاهها  51/33/60

    %عوارض سالیانه 50         سالیانه  –سایر صنوف   52/33/60

    ریال250.000  عدم نصب باکس نخاله روزانه  53/33/60

    ریال750.000  بهاء خدمات تولید کنندگان پسماند ( اماکن مسکونی جهت هر واحد )    54/33/60

    ریال2.000.000  هزینه فک پلمپ مغازه ها   55/33/60

    -  عوارض خدمات سازمان موتوري  61

    -  (پروانه ساختمانی ) تولید خاك و نخاله به ازاي هر متر مربع بناي احداثی هزینه   1/61

    ریال 6.000 ساختمانهاي مسکونی  1/1/61
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30عرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده ت

  توضیحات     ماخذ محا سبه  عنوان  ردیف  فصل

      ریال 15.000 ساختمانهاي تجاري  2/1/61  4

      ریال 8000 سایر موارد  3/1/61

تولید خاك ونخاله ناشی از تخریب ملک، حفاري و خاکبرداري( هزینه   2/61

  به ازاء هر متر مکعب )

      ریال 11.000

        عوارض  خدمات فضاي سبز    62

  

1/62  

    ریال 726000  به ازاء هر متر طول  ازبین بردن پرچین در حین احداث بنا 

  

2/62  

                                       به ازاء هر اصله  از بین بردن درختچه در حین احداث بنا 

                          

    ریال 605.000

هرس شاخه و شاخسار به ازاي متر مکعب که شامل هـرس ، حمـل و     3/62

  جابجایی شاخ وبرگ می باشد  

    ریال 605.000   مترمکعببه ازاء هر 

4/62  

  

  

    ریال 462.000    سانتی متر 30-15با محیط بن   جابجایی درخت با مجوز سازمان پارکها و فضاي سبز 

5/62  

  

    ریال 554000  سانتی متر50-30با محیط بن   و فضاي سبز جابجایی درخت با مجوز سازمان پارکها

    ریال 154000     سانتی متر30-15با محیط بن   جابجایی درختچه با مجوز سازمان پارکها و فضاي سبز

  

6/62  

    ریال184000   سانتی متر50-30با محیط بن   جابجایی درختچه با مجوز سازمان پارکها و فضاي سبز

توقف هر گونـه اشـیاء ووسـایل اسـقاطی یـا مسـتعمل متروکـه در          7/62

  بوستانهاي عمومی وزمین هاي شهري با کاربري فضاي سبز 

به اضافه هزینه حمل و   ریال5.192.000به ازاء هرمورد     

  نقل جمع آوري و نگهداري 

  

نصب تابلوهاي تبلیغاتی در میادین ، پارکها ،حاشیه فضاي سبز بدون   8/62

  مجوز شهرداري مشمول جمع آوري و هزینه 

  ریال        180400تایک متر مربع          -

  ریال   292000بیش از یک مترمربع - 2

به اضافه هزینه حمل و 

  نقل جمع آوري و نگهداري
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30درآمدهاي موضوع ماده عرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر ت

  توضیحات     ماخذ محا سبه  عنوان  ردیف  فصل

% مساحت کل ملک به 10مراجعین اخذ پروانه ساختمانی مکلف شوند حداقل   9/62  4

  % فضاي عرصه باز را به فضاي سبز اختصاص دهند 15عبارتی 

اگر متقاضی داراي پروانه ساختمان باشد و فضاي سبز     براساس قیمت کارشناسی زمین در هر منطقه 

% 25محوطه را اجرا نکند باید قیمت کارشناسی معادل 

از فضاي عرصه باز ( حیاط ) را به حساب سازمان پارکها 

و فضاي سبز جهت گسترش فضاي سبز شهري واریز 

  نماید 

% 100به اسـتفاده از  مالکین امالك داراي کار بري مسکونی و تجاري که مجاز   10/62

زمین به عنوان سطح اشغال یا عرصه ساختمانی مسقف مـی باشـند موظـف    

  بـام   % مساحت زمین خود به صـورت بـاغ  10میگردند نسبت به ایجاد معادل 

پس از محاسـبه ریـالی ایجـاد    ( روفگاردن ) اقدام نموده در غیر این صورت 

ر ایجـاد فضـاي سـبز از    فضاي سبز (بام سبز ) به اضافه صدي پانزده به منظو

  مالک دریافت نمایند .

      60و59الحاقیه صفحه 

الزم است همزمان با اخـذ پایانکـار سـاختمان ، فضـاي سـبز موجـود نیـز          11/62

کارشناسی و ثبت گردد و در صورت تخلف یا از بین رفتن فضاي سبز موجـود  

قانونی بر اسـاس   هزینه فضاي سبز عمومی مالک یا مالکین ملزم به پرداخت 

  مصوبه شوراي محترم شهر شوند .

      

% درآمد حاصل از تفکیک و تغییر کاربري فضاي سـبز و باغـات مصـوب    100  12/62

به منظور توسعه واحداث  فضـاي سـبز جدیـد در اختیـار      5کمیسیون ماده 

  سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري قرار گیرد 

      

متر در مجـاورت   50در مواردي که قطعات فضاي سبز ریز دانه با مساحت زیر   13/62

تعیـین نـرخ   پالك هاي با کاربري دیگر قرار گرفته اند ، این قطعـات پـس از   

ارزش افزوده درآمد ناشی از آن بحساب سازمان فضاي سـبز و پارکهـا قـرار    

در آمد حاصله  %100پالك هاي مجاور می باشد و قابل فروش به مالکان  گیرد .

براي توسعه فضاي سبز در اختیار سازمان پارکها و فضاي سبز قـرار خواهـد   

  گرفت

      

      ریال 330.000به ازاي هر بازدید   هزینه کارشناسی و بازدیداز درخواستهاي شهروندان و سایر ادارات   14/62

با توجه به واگذاري زمین هایی با کاربري فضاي سـبز توسـط شـهرداریهاي      15/62

  % درآمد حاصله در اختیارسازمان پارکها و فضاي سبز قرار گیرد  100مناطق 
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     ماخذ محا سبه  عنوان  ردیف  فصل

وارد کردن خسارت بـه سـطح باغچـه هـاي       16/62  4

حاشیه اي ،پارکها و باغهاي عمومی ،گلکاري و 

  چمنکاري ،درختکاري و جدول بندي 

الف: خسارت وارده براثرتصادف 

  هر متر مربع 

ب: خسارت وارده ناشی از 

دورزدن یا هر اقدام خالف 

  ھر متر مربع دیگر

  ریال 632.500  

  

  ریال 181500

  

          عوارض  خدمات کشتارگاه    63

  هرراس گوسفند  -  عوارض ذبح احشام ( به شیوه صنعتی )  1/63

  هرراس گاو و گوساله -2

  هر نفر شتر-3

  ریال 150.000  

  ریال 600.000

  ریال800.000

  

  روده پاك کنی گوسفندي  -1  عوارض آالیش بران  2/63

  شکمبه گوسفندي  -2

ــی   -3 ــاك کن ــه پ ــه و پاچ کل

  گوسفندي

  پوست کنی گوسفندي  -4

  شکمبه گاوي -5

  کله پاچه پاك کنی گاوي-6

  پوست کنی گاوي-7

  ریال 7.000  

  ریال 40.000

  ریال 5.000

  ریال 5.000

  ریال 7.000

  ریال 7.000

 ریال 7.000

  ریال7.200
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  بندرعباسآیین نامه مالی شهرداري  30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     ماخذ محا سبه  عنوان  ردیف  فصل

  هرراس گوسفند و بز  -  عوارض ذبح احشام (به شیوه سنتی )  3/63  4

  هرراس گاو و گوساله  -2

  هر نفر شتر-3

  ریال 100.000  

  ریال 200.000

   ریال 250.000

  

  هرراس گوسفند و بز  -  عوارض خدمات به بازارعرضه دام      4/63

  هرراس گاو و گوساله  -2

  هر نفر شتر-3

ریال15.000    

ریال 30.000  

ریال 70.000  

  %اضافه و محاسبه می شود .50روز مازاد بر سه روز  3به ازاء هر روز حداکثر 

  هرراس گوسفند و بز -1  عوارض خدمات نگهداري و باسکول به چوبداران   5/63

  هرراس گاو و گوساله -2

  هر نفر شتر-3

  ریال 15.000

  ریال 30.000

  ریال 75.000

    

      ریال 70.000  هردستگاه   عوارض خدمات تنظیف کامیونت حمل گوشت   6/63

      ریال 15000  هردستگاه   خدمات تنظیف کامیونت حمل دام  عوارض  7/63

      ریال 30.000  به ازاء هر کیلو   درآمد حاصل از فروش ضایعات حرامی دامی  8/63

          اتوبوسرانیعوارض خدمات   64

عوارض واگذاري حق امتیاز بهره برداري خطوط شهري اتوبوس              1/64

  و مینی بوس 

  اتوبوس هردستگاه 

  هر دستگاه مینی بوس 

  ریال 600.000

  ریال580.000

    

عوارض واگذاري حق امتیاز بهره برداري خطوط حومه اتوبـوس    2/64

  ومینی بوس 

  اتوبوس هردستگاه 

  هردستگاه مینی بوس 

  ریال 1.500.000

  ریال1.450.000

    

عوارض واگذاري حق امتیاز بهره برداري خطوط بـین شـهري     3/64

  اتوبوس و مینی بوس  

  هردستگاه اتوبوس 

  هردستگاه مینی بوس                             

  ریال 2.000.000

  ریال1.950.000

  

  

  

      %3    و مینی بوسعوارض نقل و انتقال اتوبوس   4/64

      ریال160.000  ماهیانه   عوارض سرویس دهی  مینی بوس    5/64

      ریال 250.000  ماهیانه   عوارض سرویس دهی  اتوبوس    6/64

عوارض صدور پروانه شـرکتهاي حمـل و نقـل درون شـهري       7/64

  ساله  5اتوبوس و مینی بوس با اعتبار 

      ریال36.500.000  
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده تعرفه عوارض و 

  توضیحات     ماخذ محا سبه  عنوان  ردیف  فصل

    %10  عوارض خدمات قطعات   8/64  4

        %5  عوارض خدمات تعمیرات   9/64

        -  خدمات تاکسیرانی   65

        ریال 220.000.000  عوارض صدور پروانه نمایندگی تاکسی بی سیم   1/65

2/65  
  عوارض صدور پروانه نمایندگی سرویس مدارس 

        ریال 33.000.000

3/65  
  عوارض صدور پروانه نمایندگی تاکسی تلفنی ،سرویس ، مجتمع ها وهتل ها 

        ریال48.400.000

  عوارض صدور پروانه نمایندگی شرکتهاي حمل و نقل مسافرو بار درون شهري   4/65
ریال66.000.000  

      

5/65  
%امتیاز صدور پروانه 20  عوارض انتقال پروانه نمایندگی شرکتهاي حمل و نقل درون شهري   

      

6/65  
% امتیاز صدور پروانه 40  عوارض تمدیدسالیانه پروانه شرکتهاي حمل و نقل(تاکسیرانی )  

      

7/65  
ریال 6.600.000 عوارض بکارگیري در تاکسی بی سیم ، فرودگاه ، گردشی ، اسکله حقانی    

      

8/65  
ریال 4.500.000 عوارض بکارگیري در اسکله رجایی ، راه آهن ، ترمینال   

      

9/65  
ریال 1.000.00 عوارض جابجایی بین خطوط تاکسی شهري   

      

10/65  
ریال650.000 عوارض پروانه بهره برداري حمل بار   

      

11/65  
ریال 726.000 عوارض پروانه تاکسی بار ( دفترچه وانت )   

      

12/65  
ریال 1.210.000 عوارض صدور خدمات پروانه بهره برداري اشخاص حقیقی کارت تاکسی موقت ( در قالب طرح )  

      

13/65  
ریال 2.420.000 عوارض صدور خدمات پروانه بهره برداري اشخاص حقیقی کارت تاکسی موقت ( خارج از طرح )   
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     ریالسبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

عوارض صدور خدمات پروانه بهره برداري اشخاص حقیقی ( کارت سرویس   14/65  4

  مدارس خودرو شخصی و خودروهاي شرکتهاي حمل و نقل ) 
 

     ریال 1.452.000

عوارض صدور خدمات پروانه بهره برداري اشخاص حقیقی کارت سرویس   15/65

  مدارس جهت تاکسی 
 

      ریال 660.000

      ریال 770.000    ونخودرو جدید واگذاريعوارض   16/65

عوارض امتیاز واگذاري تاکسی توسط تاکسیرانی خصوصی و تاکسی افزایش   17/65

  و تبدیل پالك شخصی به تاکسی 
 

      ریال 6.600.000

  عوارض تاکسی تبدیل به احسن به ناوگان و از رده خارج کردن تاکسی   18/65

  ( جدید ) 
 

      ریال2.000.000

  عوارض ناشی از انتقال تاکسی به شهر دیگر   19/65
 

  ریال20.000.000درون استانی 

  ریال24.200.000خارج از استان 

    

20/65  
      ریال 880.000   کد شناسایی ) –کار شهرشناسی –عوارض حاصل ازصدور پروانه تاکسیرانی(دفترچه 

تمدید و صدور المثنی پروانه ، دفترچه تاکسیرانی ، مجوزموقت ، عوارض   21/65

 کارت تاکسی موقت ، سرویس مدارس و وانت بار 
 

  ریال 363000 مالک:

   ریال 181.500کمکی :

    

22/65  
      ریال 242.000   عوارض ثبت نام و پذیرش اولیه از متقاضیان ( تاکسیرانی ) 

23/65  
      ریال 181.500     عوارض خدمات و برگزاري آزمون شهرشناسی ، کالس توجیهی 

عوارض حق اشتراك وبهاي خدمات حق عضویت وخدمات خودرویی دراتحادیه   24/65

  تاکسیرانی سراسر کشور (براي هر خودرو ) در بدو ورود
 

براساس نرخ مصوب اتحادیه 

  تاکسیرانی کشور 

    

1/24/65  
   عوارض حق عضویت ماهیانه به ازاء هر دستگاه تاکسی ون 

   ریال77.000ماهیانه

  ریال920.000سالیانه

    

2/24/65  
   عوارض حق عضویت ماهیانه به ازاء هر دستگاه تاکسی ویژه 

  ریال 88.000ماهیانه 

  ریال1.050.000سالیانه
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

   عوارض حق عضویت ماهیانه به ازاء هر دستگاه تاکسی خطی   3/24/65  4
ریال 660.000سالیانه        

ریال  110.000ماهیانه   عوارض حق عضویت ماهیانه اتومبیلهاي پالك سفید (تاکسی موقت ) خطی  4/24/65  

ریال  1.320.000سالیانه   

      

ریال 165.000ماهیانه   عوارض حق عضویت ماهیانه اتومبیلهاي پالك سفید (تاکسی موقت ) ویژه  5/24/65  

  ریال2.000.000سالیانه 

      

  ریال 121.000ماهیانه   عوارض حق عضویت ماهیانه به ازاء هر دستگاه وانت بار   6/24/65

  ریال1.452.000سالیانه 

      

عوارض حق عضویت سالیانه به ازاء هر دستگاه اتومبیل سرویس مدارس و   7/24/65

  (تمدید) اتومبیلهاي شرکتهاي حمل ونقل و آژانس 

        ریال 770.000

عوارض حق سرویس اتومبیلهاي سرویس مدارس بابت یک سال تحصیلی   25/65

  (خودرو شخصی )

ریال 4.598.000        

  اتومبیلهاي سرویس مدارس بابت یک سال تحصیلیعوارض حق سرویس   26/65

  ( تاکسی ) 

ریال 2.200.000        

       -  جرائم و تخلفات تاکسیدار  27/65

ریال 605.000  عدم انجام سرویس مشخص شده در پروانه   1/27/65        

ریال 847.000  عدم انجام خدمت در مکان و زمان معین شده توسط سازمان   2/27/65        

ریال 605.000  سپردن پروانه تاکسیرانی به غیر جهت رانندگی با تاکسی   3/27/65        

ریال با اخذ تعهد محضري ،بار دوم ارجاع به کمیته 847.000باراول   راننده غیر مجاز   4/27/65

 انضباطی

      

رانندگی با تاکسی که مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروانه مطابقت   5/27/65

  ندارد 

ریال 605.000        

ریال484.000  موجهامتناع از حمل مسافر بدون عذر   6/27/65        

        ریال484.000  حمل مسافر با شرایطی خارج از مقررات   7/27/65
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

عدم رعایت شئونات اسالمی ، اجتماعی و اخالقی که برابر   8/27/65  4

  دستورالعملهاي ارائه شده می بایستی رعایت شود 

       براساس راي کمیته انضباطی صورت پذیرد 

توقف تاکسی و تابع تصمیمات کمیته   ارتکاب به جرم درحین رانندگی و یا با استفاده از تاکسی   9/27/65

  انضباطی 

      

        ریال 726.000  عدم رعایت نرخ هاي مصوب   10/27/65

11/27/65  
  عدم نصب تاکسیمتر در صورت الزام به نصب آن

        توقف در پارکینگ و ارجاع به کمیته انضباطی

12/27/65  
  عدم استفاده از تاکسیمتر

توقف در پارکینگ و ریال، بار دوم 726.000بار اول

  ارجاع به کمیته انضباطی

      

        ریال 605.000  تکرار تخلفات راهنمایی و رانندگی  13/27/65

عدم استفاده از لباس فرم نظیف و وضعیت ظاهري آراسته توسط   14/27/65

  راننده هنگام ارائه سرویس

ریال ،بار دوم ارجاع به کمیته 726000بار اول 

  انضباطی

      

        ریال484.000  عدم انجام نظافت درون و برون تاکسی برابر دستورالعملهاي صادره   15/27/65

        ریال 605.000  عدم نصب پالك کد شناسایی در محل دید مسافر  16/27/65

رانندگی با تاکسی که پروانه بهره برداري آن توسط مراجع ذیربط اخذ   17/27/65

  برداري جدید باطل شده استیا بطور موقت تا صدور پروانه بهره 

        توقف در پارکینگ

عدم توجه کامل به اخطارها و تذکرات بازرسان سازمان در امور    18/27/65

  تاکسیرانی

ریال، بار دوم ارجاع به کمیته 726.000بار اول 

  انضباطی

      

خروج بدون مجوز از محدوده شهر یا مسیري که براي تاکسی مجاز   19/27/65

  اعالم شده 

        ریال 605.000

 242.000 کمتر از یکماه از مهلت گذشته باشد  اتمام مهلت پروانه یا مجوز تاکسیرانی  20/27/65

 242.000و بیشتر از یکماه به ازاء هر ماه  ریال

  ریال

      

        ریال 363.000  همراه نداشتن پروانه یا مجوز تاکسیرانی  21/27/65



45 
 

  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30درآمدهاي موضوع ماده تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر 

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

        ریال 363.000  عدم نصب تابلوي سقفی تاکسی  22/27/65  4

        ریال 363.000  نداشتن آرم مخصوص و بغل نویسی مسیر   23/27/65

        ارجاع به کمیته انضباطیریال و  1.210.000  فروش سهمیه سوخت  24/27/65

        ریال 605.000  عدم نصب برچسب نرخنامه کرایه تاکسی  25/27/65

        ریال 484.000  پارك کردن تاکسی در ایستگاه  26/27/65

        ریال 605.000 حمل بار تجاري با تاکسی  27/27/65

ریال ماه اول،ماه دوم  484.000هفته اي   عدم فعالیت تاکسی در سطح شهر بدون عذر موجه(غیر فعال)  28/27/65

  ارجاع به کمیته انضباطی

      

        ریال363.000بعد از یک هفته به ازاء هر ماه   عدم مراجعه راننده تاکسی به سازمان جهت پیگیري مدارك اخذ شده  29/27/65

         )ارزش خودرو(نظرسازمان تاکسیرانی% 5/3  عوارض نقل و انتقال ،حقوق پروانه بهره برداري انتقال سند تاکسی   30/27/65

         خدمات میادین میوه و تره بار   66

         ورودیه  ( میدان میوه و تره بار )   1/66

ریال 10.000    به ازاء هر بار   سواري  1/1/66    

ریال 10.000    به ازاء هر بار  وانت   2/1/66    

ریال 19.500    به ازاء هر بار  کامیونت   3/1/66    

ریال 28.000    به ازاء هر بار  چرخ 6کامیون   4/1/66    

ریال 34.000    به ازاء هر بار  چرخ 10کامیون   5/1/66    
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

ریال 43.000  به ازاء هر بار    باالچرخ به 10کامیون   6/1/66  4    

     ریال 800.000  ماهیانه     بهمن   22هزینه خدمات حاصل از فعالیت دستفروشان مستقر در محل   2/66

     ریال700.000  به ازاء هر گاري ماهیانه     هزینه خدمات گاریهاي باربر میدان تره بار و سطح شهر  3/66

    ریال 80.000  به ازاء هر روز    هزینه خدمات دستفروشان شب بازار طالقانی   4/66

    ریال 1.000.000  به ازاء هر مکان     هزینه خدمات کارشناسی جانمایی مکان    5/66

درآمد حاصل از  خودروهاي سیار عرضه محصـوالت کشـاورزي در مکانهـاي      6/66

  مصوب

    ریال 150.000   به ازاء هر روز توقف       

% حق التوزین 10به ماخذ   عوارض حق التوزین اعم ازپر و خالی   7/66

  باسکول

     

         عوارض تردد خودروهاي حامل محصوالت کشاورزي و دامی ( مرز زمینی )  8/66

    ریال1.000.000   سالیانه   عوارض ساماندهی کفاشان سطح شهر   9/66
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30درآمدهاي موضوع ماده تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر 

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

         خدمات پایانه هاي مسافربري  67  4

         ورودیه  1/67

ریال 10.000  به ازاء هر بار   تاکسی و ون سواري   1/1/67      

ریال 15.000  بار به ازاء هر  سواري شخصی ،اداري ،نظامی و سایر   2/1/67      

ریال 20.000  به ازاء هر بار  وانت بار   3/1/67      

ریال 15.000  ساعت 24به ازاء هر   مینی بوس   4/1/67      

ریال 30.000  ساعت 24به ازاء هر  اتوبوس و مینی باس  5/1/67      

ریال 30.000  به ازاء هر بار  خاور و کامیونت نیمه سنگین   6/1/67      

      ریال 35.000  به ازاء هر بار   کامیون سنگین   7/1/67
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

هزینه جبران خسارت تخلفـات درمحوطـه     2/67  4

  پایانه

       

      ریال 150.000  به ازاء هر بار  ریختن زباله از خودرو  در محوطه   1/2/67

      ریال 500.000  به ازاء هر بار  انجام تعمیرات خودرویی در محوطه پایانه  2/2/67

ریختن هرگونـه مـواد نفتـی و روغنـی در       3/2/67

  محوطه پایانه 

     ریال 600.000  به ازاء هرمتر مربع در هر مرحله

     ریال 300.000  به ازاء هر بار  خودرو درمحلهاي غیرمجازپارك   4/2/67

     ریال 300.000  به ازاء هردستگاه    پایانهشستشو خودرو در محوطه   5/2/67

خرابی  –ایجاد آلودگی صوتی ناشی از بوق زدن   6/2/67

  و...

      ریال 350.000  به ازاء هر بار

  اعم از اجاره یا سرقفلی     ریال 36.300  ماهیانه به ازاء هر متر مربع   خدمات غرفه خدماتی و تنقالتی  هزینه  7/2/67

خدمات دفـاتر فـروش بلـیط و خـدمات     هزینه   8/2/67

  مسافري 

      ریال 30250  ماهیانه به ازاء هر متر مربع 

ریال 54.450  ماهیانه به ازاء هر متر مربع   خدمات هر واحد انبار توشه و امانات هزینه   9/2/67      

ریال150.000    ریختن زباله توسط مغازه داران    10/2/67      

ریال 750.000    دیوارنویسی ،نصب پالکاردو غیره در پایانه   11/2/67      
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     ماخذ محا سبه  عنوان  ردیف  فصل

         سازمان حمل و نقل ترافیک    68  4

عوارض تامین هزینه هاي خدمات عمومی و شهري   1/68

   قانون پنجم توسعه )174( موضوع بند ب ماده 

 تاکسی 

 سواري 

 وانت و کامیونت 

 مینی بوس 

 اتوبوس ،کامیون ،کامیون هاي سنگین 

  ریال13.310

  ریال 19.910

  ریال 15.950

  ریال 26.620

  ریال 39.930

    

عــوارض پــارکومتر (طــرح کــارت توقــف خــودرو   2/68

 13لغایت 8درحاشیه خیابان ها ) صبح ها از ساعت 

  21الی 17عصرها از ساعت 

 نیم ساعت اول رایگان 

 نیم ساعت بعد

ساعت  نیمساعت بعداز1  

به بعد  دومساعت   

 

ریال 5.500  

ریال 5.500  

ریال 7.500  

    

جریمه استفاده از کاربري غیر مرتبط (نصب عناصر   3/68

تبلیغاتی بر روي تابلوهاي راهنماي مسـیر ،عالئـم   

رانندگی ،پارکینگ و ... بدو اذن شهرداري مشمول 

  جمع آوري و هزینه ) 

 تا یک متر مربع 

 به ازاء هر متر مربع بیش از یک متر مربع 

ریال 300.000  

ریال 420.000  

    

عوارض از کامیون هـا و تانکرهـایی کـه از حـریم       4/68

  شهري و اسکله هاي شهر بارگیري می نمایند 

به ازاء هر دستگاه در هر مرحله از 

 بارگیري 

ریال 55.000      

عوارض بهره برداري از معـابر (عـوارض سـاخت و      5/68

شکل استاندارد و ترافیکی در معـابر  Uنصب موانع 

  پیاده )

ریال 446.600  هر متر لوله       
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     ماخذ محا سبه  عنوان  ردیف  فصل

4  

  

ــوارض  6/68 ــین آالت  ع ــامیون و ماش ــتگاه ک از هردس

سنگین و راه سازي و ساختمانی وارده به محدوده 

  خدماتی شهر

  تن به ازاء هر بار ورودي  5تا 

  تن هر بار ورودي 15تن تا 5

  تن و بیشتر به ازاء هر بار ورودي 15

ریال   13.310روزانه   

ریال      19910روزانه

ریال  26510روزانه    

    

ســاماندهی ماشــین آالت ســنگین وراه   عــوارض

  سازي ساختمانی   

  

  

 هر دستگاه کامیون و کامیونت 

 

 

  ورودي 

  به ازاء هر ساعت 

  ریال9350

  ریال3300

  

 هر دستگاه ماشین آالت راه سازي و ساختمانی

 

  ورودي  

  به ازاء هر ساعت

 ریال 15.000

  ریال4.000 

  

طراحی پالن ایمنی ،امور کارشناسـی ، مشـاوره و     7/68

   خدماتی 

  ریال 6.875.000متر                                                                             100تا 

  ریال            27.500مازاد بر آن به ازاء هر متر                                                      

در صورت نیاز به عملیات نقشه 

اء برداري جهت طراحی پالن به

خدمات برابر نرخ نظام مهندسی 

  محاسبه و دریافت می گردد

  ریال 1.100.000دستگاه خودرو ماهیانه                                    100تاظرفیت -  عوارض پارکینگ هاي عمومی و خدماتی   8/68

  ریال 1.650.000دستگاه خودرو ماهیانه                                      250تا 100از -

  ریال 2.200.000دستگاه خودرو بیشتر ماهیانه                                    250از -

  

         فرهنگی ورزشی    69

       %مبلغ قرارداد15  عوارض معامالت و نقل و انتقال دکه   1/69

صدور موافقت نامه راه اندازي و برپایی شهربازي ،   2/69

عوارض بلیط نمایش ، سیرك ، نمایش و کنسرت و 

لونا پارك ، پارکهاي بادي ، نمایشـگاه فرهنگـی و   

   هنري و نظایر آن 

% بهاء بلیط 5       

عوارض بلـیط نمـایش ،شـهربازي ،لونـا پـارك ،        3/69

پارکهاي بادي ،نمایشگاه فرهنگی و هنري و نظایر 

  آن 

% بهاء بلیط 5       

عوارض از آگهی تبلیغاتی استان و صـدا و سـیما ،     4/69

  پیک تبلیغاتی و جراید محلی  

% مبلغ قرارداد و یا هزینه تبلیغاتی5       

تبلیغـات دیـواري غیـر     خسارتدرآمد حاصل از   5/69  

  مجاز 

       62و61الحاقیه صفحه 
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     ماخذ محا سبه  عنوان  ردیف  فصل

        درآمد حاصل از اجاره پالژ ( منطقه گردشگري سورو)  6/69  4

        درآمد حاصل از صدور کارت شهروندي   7/69

      شرح پیوست   بهاء خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی   70

       -  بهاء خدمات آرامستان متوفیات   71

      ریال 5.500.000    بزرگسال    1/71

      ریال 4.400.000    سال   12تا5  2/71

      ریال 2.750.000    سال  5یک تا   3/71

      ریال 1.100.000    نوزاد تا یک سال و جنین   4/71

     ریال 550.000    اعضاء بدن  5/71

     ریال 1.810.000    تغسیل .البسه   6/71

      -  هزینه جبران خسارت تخلفات شهري   72

     ریال 1.210.000    ریختن مواد نفتی و روغن در سطح معابر و جویهاي آن  1/72

دودناشی از سوزاندن اشـیاءوزباله )بـراي   آلوده کردن هوا(   2/72

  هر بار

ریال1.210.000       

آلوده کردن هوا( نصب لوله یا کانال به دیوارخارجی مشرف   3/72

  هرباربه گذر)

ریال1.210.000        

پارك طویل المدت وسائـط نقلیه اسقاطی یامستعمل متروکـه در    4/72

مراجعه دریافت هزینـه   جمع آوري و انتقال  درصورت  ه ها،وکنار

   جمع آوري و حمل بعالوه هزینه نگهداري

برابر هزینه انجام شده بعالوه 

  %اضافه25
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

توقف هرگونه اشیاء ووسایل اسـقاطی یـا مسـتعمل      5/72  4

 جمــع آوري و انتقــال  درصــورت  معــابرمتروکـه در  

مراجعه دریافت هزینـه جمـع آوري و حمـل بعـالوه     

  هزینه نگهداري

برابر هزینه انجام شده بعالوه 

  %اضافه25

     

در و امورمشابه یا نقاشی کردن نمودن مخطط نوشتن ،  6/72

سطح مشرف به معابر عمومی و ابنیـه بـدون اجـازه    

  شهرداري به ازاء هر متر مربع 

به انضمام هزینه هاي پاکسازي و زیباسازي به    ریال 3.000.000  

  % اضافه 25احتساب 

آویختن و نصب هرنوع سرلوحه و آگهی به درخـت ،    7/72

دیوارو یا عرض گـذر و همچنـین الصـاق آگهـی در     

سطوح مشرف به معابر عمومی و ابنیه بـدون اجـازه   

  شهرداري 

به انضمام کلیه هزینه جمع آوري با احتساب    ریال 1.200.000  

% روزانه به صورت 50%اضافه درصورت تکرار 25

  .تصاعدي دریافت میگردد

بـه ازاء   عمومی و شهري الصاق آگهی روي تابلوهاي   8/72

  هر مورد 

ریال 1.200.000       

وارد کردن خسارت به تابلوهاي راهنمایی و رانندگی ،   9/72

شهرداري و تأسیسات شهري بنحـوي کـه از حالـت    

  انتفاع ساقط گردد به ازاء هر مورد 

       %20هزینه تابلو بعالوه 

ذبـــح احشـــام در محلهـــاي غیـــر مجـــاز                                                 10/72

  به ازاء هر راس 

    

  ریال 250.000

%به صورت تصاعدي اضافه 50به ازاء هربار تکرار   

  میشود

عدم رفع خطر از بناها و دیوارهاي شکسته مشرف به   11/72

  معابر عمومی و گذرها 

اقدام عالوه  "رفع خطر شهرداریراسادرصورت عدم     ریال 7.260.000  

% 25انضمام نرخ روزبر خسارت هزینه متعلقه را به 

  .دریافت گردد اضافه

پهن کردن بساط و گذاردن اشیاء واوراق و ادوات کار   12/72

یا اجناس براي فروش در پیاده روو گذرها ویا مقابـل  

مغازه و خانه ها و مساجدو غیره به ازاء هـر مـورد در   

  روز

%به صورت تصاعدي اضافه 50به ازاء هربار تکرار     ریال 850.000  

  میشود.
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  آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

  توضیحات     سبه ماخذ محا  عنوان  ردیف  فصل

رها سازي احشام در سطح معابر ، فضاي سبز و میادین   13/72  4

  ، پارکها و ... به ازاء هر رأس 

  گوسفند وبز

  گاووگوساله و اسب 

  شتر

    

  ریال 550.000

  ریال 910.000

  ریال 1.270.000

  درصورت تکرار تحویل بهزیستی  

صدور مجوز قطعی براي دکه جدید منوط به ترمیم محل       اضافه% 20هزینه جمع آوري بعالوه   عدم جمع آوري تابلوهاي فرسوده و نازیبا   14/72

  قبلی می باشد 

و کثیف نمودن  پیاده روهـا بـه وسـیله    کردن مسدود   15/72

ماشینها ي در حال تعمیر در جلوي تعمیرگاهها به ازاي 

  براي مرحله اول در روز  دستگاه هر

تصاعدي به مبلغ % به صورت 50درصورت عدم اقدام     ریال 1.210.000  

  فوق اضافه میگردد.

عدم ترمیم معبر حاصل از جابجایی دکه هـاي سـطح     16/72

  شهر 

صدور مجوزقطعی براي دکه جدید منوط به ترمیم     ریال 3.025.000  

محل قبلی می باشد . با اخذ هزینه جبران خسارت 

  % به نرخ روز20بعالوه

خیابانهـا و معـابر سـطح     در شناورهاي دریایی توقف  17/72

  روزاول شهر

درصورت تکرار عالوه بر مبلغ خسارت به       ریال 3.630.000  

% حداکثر یک هفته پس از 50صورت تصاعدي با نرخ 

اقدام و هزینه متعلقه بعالوه  "انقضا شهرداري راسا

   %عالوه بر خسارت دریافت می نماید25

تعمیــر انــواع شــناورهاي دریــایی در ســاحل دریــا (   18/72

محلهاي غیر مجاز) به لحاظ ایجاد آلودگیهاي زیسـت  

محیطی و مخالف زیباسازي و همچنین تولید ضـایعات  

  هربارناشی از تعمیر به میزان 

      ریال3.025.000  

رهاسازي الندیگراف، دوبه و نظایر آن در ساحل دریا (   19/72

محلهاي غیر مجاز ) به لحاظ ایجاد مزاحمت و مغایر بـا  

  روز اول  زیباسازي ساحل 

ریال 6.050.000   % به صورت تصاعدي تا دو هفته پس از 50روزبعدي    

جمع آوري کل هزینه بعالوه  "آن شهرداري راسا

  % هزینه ها اضافه میگردد.25
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مودي از پرداخت عوارض  پرداخت عوارض موضوع تعرفه هاي عوارض درآمد ، بهاء خدمات ، خسارات و غرامتها ، حسب مورد درمهلت مقرر تعیین می شود چنانچه به هردلیل *

 .ودریافت می گردد محاسبه ماهیانه % دیرکردبه صورت 2در موعد مقرر امتناع یا موجبات تاخیر آن فراهم نماید تأخیر در پرداخت به میزان

جـایزه خـوش حسـابی مشـمول     "ضمنا % تعیین میگردد .1% نسبت به هرماه 12به میزان درسال حرف و مشاغل جایزه خوش حسابی مودیان عوارض نوسازي و عمران شهري  **

 مودیانی می گرددکه فاقد بدهی سنوات گذشته می باشد .

ناشی از عوارض درآمد بهاء خدمات و غرامتها ( چک ، سفته ، ضمانت نامه و اوراق بهادار ) عالوه بر پرداخت اصل بدهی مشمول خسارت تأخیر در تأدیه اقساط بدیهی مودیان  ***

  محاسبه ودریافت میگردد .  ماهیانه % دیرکرد که به صورت 2ادل جریمه مع

   آئین نامه نحوه نصب تابلو در سطح شهر و چگونگی محاسبه عوارض آنها

  و سردفتران  تابلوهاي معرفی خدمات پزشکی و وکالي دادگستري: الف

  : تابلو مطب پزشکان ، دندانپزشکان و سایر حرف پزشکان و وکالي دادگستري در صورتی که در مجتمع تعداد آنها کمتر از سه واحد خدماتی باشد -1

س فلکس فیس یا نئون پالستیک با قاب فلزي و منبع نور ، مشروط به رعایت ضوابط طرح تفصیلی (حـداکثر پـیش   سانتی متر عمود بر ساختمان و از جن 50×70تعداد یک عدد تابلو به اندازه  

ــ   پیشانی ساختمان بالمانع است.  متر) در صورت عدم امکان نصب عمودي، نصب تابلو با ابعاد ذکر شده بر 5/3سانتی متر و حداقل ارتفاع از کف معبر  120آمدگی از بر ملک  ــا تش خیص (ب

  واحد زیبا سازي خدمات شهري )

مالکین تهیه و بر سر درب ورودي اصـلی چسـبیده بـه بدنـه      توافقدر مواردي که بیش از سه واحد خدماتی در یک مکان مستقر باشند (مجتمع هاي بیش از سه واحد ): تعداد یک تابلو با  -2

  سانتی متر باشد نصب می گردد. 120ساختمان که طول آن متناسب با دهانه ورودي ساختمان و عرض تابلو حداکثر 

  می باشند. مجاز به نصب تابلو 2درمانگاهها، مجتمع هاي پزشکی و مراکز تشخیص طبی ( پیراپزشکی) و داروخانه ها همانند بند  -3

مشخصات و رنگ زمینه تابلو را با  ،کانون سردفتران ،کانون کارشناسان رسمی دادگستري سازمان نظام پزشکی استان و کانون وکال در راستاي یکسان سازي و زیبا سازي محیط شهري تبصره :

  شهرداري مجاز است نسبت به جمع آوري تابلوي متفاوت اقدام نماید . .ابالغ خواهد نمود به اعضاء جهت اجرارعایت ابعاد ذکر شده با هماهنگی شهرداري تهیه و

به ازاء هـر متـر    چنانچه پزشکان و وکال و سردفتران به تعداد مازاد بر تابلو مصرف نیاز داشته باشند پس از تائید موضوع در واحد زیباسازي خدمات  تابلو مازاد پزشکان نصب در کنار روي پایه

  ریال  100.000مربع در ماه مبلغ 

  : تابلوهاي آموزشی و اداري : ب

  سانتی متر می باشد. 120تعداد یک عدد تابلو نصب بر سر درب ورودي اصلی( به صورت افقی) که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودي ساختمان و حداکثر (عرض) تابلو  -1
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  سانتی متر می باشد. 15ز کف معبر متري ا 5/2تا  2حداکثر ضخامت کتیبه یا قاب تابلو در ارتفاع نصب  -2

  تبصره : در هر حال حداقل ارتفاع نصب در صورت وجود بالکن کف بالکن خواهد بود.

  سانتی متر می باشد. 20متري از کف معبر  5/3حداکثر ضخامت کتیبه یا قاب تابلو از ارتفاع  -3

  ریال سالیانه 80.000ات شهري به ازاء هر متر مربع تبصره : تابلوهاي مازاد بر معرف در صورت تائید واحد زیبا سازي خدم

  : تابلوهاي تجاري و خدماتی  ج

  می باشد. سانتی متر 180تعداد یک عدد تابلو نصب بر سر درب ورودي اصلی( روي پیشانی ) که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودي ساختمان و حداکثر عرض تابلو  -1

  سانتی متر باشد مالك عرض تابلو حداکثر معادل ارتفاع پیشانی واحد تجاري خواهد بود. 180کمتر از  تبصره : در مواردي که ارتفاع پیشانی

  سانتی متر می باشد. 20معادل به باالمتري  5/3ارتفاع  ازسانتی متر و  15متري از کف معبر  5/3تا  5/2حداکثر ضخامت کتیبه یا قاب تابلو از ارتفاع نصب -2

  اقل ارتفاع نصب در صورت وجود بالکن کف بالکن خواهد بود.تبصره : در هر حال حد

  سانتی متر می باشد. 120طبقه فوقانی  حداکثر عرض کتیبه یا قاب تابلو مربوط به واحدهاي تجاري و خدماتی همکف تا ارتفاع زیر پنجره یا جان پناه طبقه اول با هماهنگی مالکین -3

ز، استفاده از نئون متصل به شیشه در اندازه متناسب در جهت شناسایی واحدهاي تجاري ،خدماتی همکف در صورتیکه صرفاً معرف نـوع کسـب   شیشه نویسی، نوشتن روي سایبانهاي مجا -4

  باشد بالمانع است.

ابط و یا روي قسمت هاي مشخص از بنا و متناسب نصب تابلوشناسایی مجموعه هاي بزرگ تجاري بصورت حروف یاآرم بدون قاب درقسمت فوقانی و ورودي هاي مجموعه بامراعات سایر ضو -5

  با حجم ساختمان بدون زمینه بالمانع می باشد.

  مغازه هاي مستقر در داخل مجموعه هاي تجاري و یا خدماتی و پاساژها مجاز به استفاده از تابلو در نماي بیرونی ساختمان نمی باشند. -6

 جموعه هایی که داراي طرح مصوب ، بدنه سازي نما بوده و درآن مشخصات کتیبه قاب و تابلو پیش بینی شده است صرفاً برابر طرح مصوب شوراياستفاده از تابلو در خیابان ها، محوطه هاو م -7

  اسالمی شهر اجرا می گردد.

  مان در صورت اقدام به نصب توسط شهرداري منطقه کنترل خواهد گردید.هنگام صدور پروانه ساختمان به مالکین ابالغ و در زمان پایان ساختاماکن تجاري و خدماتی ضوابط نصب تابلو در  -8

  استفاده از تابلو شناسایی خدماتی یا تجاري در محدوده آثار ثبت شده منوط به حفظ همگونی با نماي منطقه می باشد. -9

  ي اسالمی و انقالب باشد.نوشتار و تصاویر کلیه تابلوهاي شناسایی و تبلیغاتی نباید مغایر با شئونات و ارزش ها -10
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  هماهنگی با شهرداري در مورد تبلیغات تجاري توسط متقاضی در چارچوب آئین نامه ضروري است. -11

  ژها ممنوع می باشد. استفاده از فلش راهنما و تابلوهاي تبلیغاتی تحت هر عنوان و توسط هر شخص یا ارگانی در رفو -12

  تابلو متناسب با طرح کلی ساماندهی معابر توسط شهرداري تعیین خواهد گردید.: در کلیه موارد ارتفاع  1تبصره 

  : رعایت کلیه اصول ایمنی و ایستایی تابلوها با توجه به ضوابط شهرسازي، زیباسازي بر عهده مالک می باشد. 2تبصره 

 "بلوهاي بندهاي الف و ب و ج بیش از حد نصاب تعیین شده باشد و جنبه تبلیغاتی نداشته باشد  و صرفاصدور مجوز نصب تابلو منوط  به دارابودن پروانه کسب می باشد و چنانچه تا : 3تبصره 

  به منزله معرف می باشد . مازاد برآن براساس ردیف الف بند د و به صورت سالیانه محاسبه میگردد.

  رعایت کلیه ضوابط تهیه و نصب می گردند و جنبه تبلیغاتی ندارند از شمول عوارض معاف هستند.کلیه تابلوهایی که براساس مفاد بندهاي الف ، ب و ج این آیین نامه و با  -13

  : تابلوهاي تبلیغاتید

  کلیه تابلوهاي درخواستی اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از شرایط و ضوابط بندهاي الف و ب و ج به عنوان تابلو تبلیغاتی محسوب می گردد.  -1

  ج بیش از حد نصاب تعیین شده بر مبناي ضریب بند الف ردیف د به ماخذ سالیانه دریافت می شود .تابلوهاي موضوع بند  -2

  نصب هرگونه تابلو جهت تبلیغات با رعایت مفاد آیین نامه در معابر صرفاً در اختیار شهرداري می باشد. -3

  می باشد. هري صرفاً با مجوز شهرداري و در چار چوب این آئین نامه مجازتبصره : انجام هرگونه عمل تبلیغاتی مشرف به معابر و تاثیر گذار بر نماي ش

   فرمول جهت محاسبه عوارض تابلوهاي تبلیغاتی به شرح زیر می باشد :-4

 N  P  عرض     طولعوارض ماهیانه = 

می باشد به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور براي هر مترمربـع   4/0مورد تابلوهاي تبلیغاتی مربوط به صنوف در مورد محصوالت قابل عرضه در چارچوب فعالیت صنف معادل  در Nالف : ضریب 

  ریال تجاوز ننماید.100،000تابلو از 

  ریال تجاوز ننماید. 150.000مذکور براي هر مترمربع تابلو از بوده به شرطی که عوارض ماهیانه  75/0ضه تولیدات داخل استان معادل ردر مورد تابلوهاي تبلیغاتی جهت ع Nب : ضریب 

  ریال تجاوز ننماید. 250.000بوده به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور براي هر مترمربع تابلو از  5/1در مورد تابلوهاي تبلیغاتی جهت عرضه تولیدات ایرانی خارج از استان معادل  Nج : ضریب 

  ریال تجاوز ننماید. 400،000به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور براي هرمترمربع تابلو از  4در مورد تابلوهاي تبلیغاتی جهت عرضه تولیدات و محصوالت خارجی معادل  Nد : ضریب 

  لیغات بر روي تابلوهاي موضوع با رعایت ضوابط از پرداخت عوارض معاف می باشد.: رعایت سایر ضوابط این آئین نامه در هر چهار مورد فوق الزامی بوده و تب1تبصره 
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  به و وصول خواهد گردید. : در مورد تابلوهاي نصب شده بدون مجوز در صورت رعایت اصول ایمنی و شهرسازي و حقوق سایر مالکین در امالك مشاعی دو برابر عوارض محاس 2تبصره 

استان ، تولیدات ین شده مربوط به تابلوهاي جدا از بنا واقع در ملک شخصی که برروي زمین نصب شده باشند شامل تابلوهاي تبلیغاتی، صنوف ، تولیدات داخل و سقف تعی N: ضریب  3تبصره 

  برابر ضرایب و سقف قیمت مشخص شده در هزینه می باشد. 5/1ایرانی خارج از استان و تولیدات خارجی ، ضریب و سقف قیمت 

  

  ات مربوط به ساماندهی ، تنظیم و نصب تابلو شناسایی مجتمع هاي مسکونی:مقرر 

  جتمع می باشد.در هنگام بررسی طرح هاي معماري مجتمع هاي مسکونی ، مالک موظف به ارایه طرح جانمایی مناسب در نماي ساختمان جهت نصب تابلو شناسایی م  -1

  روف و آرم برجسته و بدون هیچ نوع قاب و زمینه در سایر متناسب با ساختمان به صورت متصل به نماي ساختمان می توانند استفاده نماید.مجتمع هاي مسکونی ، جهت تابلو یا نشانه از ح  -2

  سایر ضوابط :

  %اضافه دریافت نماید 25وهزینه هاي متعلقه با نصب هرگونه تابلو خارج از ضوابط این آئین نامه ممنوع و شهرداري مکلف است برابر مقررات نسبت به برچیدن آن اقدام نماید -1

  سانتیمتر مازاد بر عرض تعریف شده بالمانع است. 30تبصره : اندازه تابلوهاي موضوع بند ج که قبل از وضع این آیین نامه نصب شده اند تا سقف 

هزینه ها، مجوزالزم   به شهرداري منطقه مربوطه در صورت تایید اصول فنی ایمنی با پرداخت مراجعه موظفند با در مورد تابلوهاي تبلیغاتی داراي ضوابط و مشخصات این آیین نامه مالکین  -2

  کرد.دریافت خواهد  % اضافه25با قانون شهرداریها نسبت به برچیدن تابلو اقدام و هزینه هاي مربوطه  55ماده  14را دریافت در غیر اینصورت شهرداري براساس بند 

  ویژه که به زیبایی نماي شهري جلوه می دهد با مجوز شهرداري بالمانع است.نصب تابلوهاي  -3

هاي باز داخل حریم ملک به عهده متقاضی : تهیه و ارائه محاسبه و طرح مناسب ایستایی ایمن پایه هاي استقرار تابلوهاي تبلیغاتی جهت نصب در روي دیوارها، پشت بام ها و محوطه  7تبصره 

  می باشد.

    ریال درروز 100.000صب پالکارد ، بنر در رفوژ وسط به ازاء هر متر مربع *عوارض ن

  ریال 1.000.000** عوارض نصب بنر یا بوم برروي چهارپایه در میادین و معابر با مجوز شهرداري به ازاء هر متر مربع هفتگی 

ریال نصب هر نوع بنر منوط به اخذ مجوز و پرداخت هزینه می باشد در صورت عدم پرداخت و اخذ 10.000ساعت ) 24***بنرهاو پالکاردهاي تبلیغاتی و مناسبتی به ازاء هر متر مربع در هر روز (

  .مجوز ، شهرداري مجاز به جمع آوري می باشد 
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 LCD,LEDتابلو 

  ریال ماهیانه  100.000به ازاء هر متر مربع تا یک متر مربع  –معرف 

  ریال ماهیانه  20.000از یک متر مربع به باال به ازاء هر متر مربع اضافه   –معرف 

  ریال  ماهیانه  200.000تا یک متر مربع  –تبلیغاتی 

  ریال ماهیانه  500.000از یک متر مربع به باال به ازاء هر متر مربع اضافه  –تبلیغاتی 

  ریال سالیانه 2.500.000متر مربع مبلغ *عوارض تبلیغات ترسیمی بر بدنه وسائط نقلیه به ازاء هر 

  ریال سالیانه 2.000.000*عوارض تبلیغات تصویري به ازاء هر متر مربع مبلغ 

ـ  *تبلیغات مذهبی ، هنري ، اجتماعی ، ورزشی و تابلوهاي که جنبه آموزش شهروندي و اطالع رسانی بدون درج هر گونه برند یا نام تجاري و ت ی از پرداخـت عـوارض   ابلوهاي انتظـامی و ترافیک

 مستثنی می باشند .
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  :شد خواهد تشویق شامل زیر موارد تمام حصول صورت در سبز بام اجراي-

  .باشد یافته اختصاص سبز فضاي به بام مفید مساحت% 40 از بیش: الف

  .باشد شده ساخته مصوب هاي نقشه همچنین و شهرداري تأئید مورد و مصوب اجرایی جزئیات اساس بر: ب

  .گردد کاشت درخت اصله یک بام، سبز فضاي مساحت از مترمربع 40 هر ازاء به ، اي سازه شرایط حصول صورت در: ج

 تشویق اعطاي به نسبت باال، موارد شرایط حصول صورت در تا دارد اختیار شهرداري شهر، سبز فضاي سرانه افزایش بالطبع و سبز بام ساخت انگیزه افزایش و تشویق جهت-13

  :نماید اقدام زیر هاي

  مبلغ هستند،از ساختمانی پروانه اخذ حال در که هایی ساختمان براي شهرداري، تأئید مورد اجرایی مشخصات با ،) سبز فضاي% 40 بر مازاد( سبز فضاي مترمربع هر ازاء به: الف

  .گردند می معافیت مشمول زیر شرح به تراکم عوارض

 مازاد تراکم  عوارض پرداخت از مترمربع یک شهرداري، تأئید مورد اجرایی ضوابط طبق)  سبز فضاي%  40 بر مازاد(  گسترده سبز فضاي مترمربع هر اجراي صورت در-1- الف

  .گردند می معاف

 مازاد تراکم عوارض پرداخت از مترمربع 2 شهرداري، تأئید مورد اجرایی ضوابط طبق)  سبز فضاي%  40 بر مازاد(  فشرده نیمه سبز فضاي مترمربع هر اجراي صورت در- 2- الف

  .گردند می معاف

 معاف مازاد تراکم عوارض پرداخت از مترمربع 3 شهرداري، تأئید مورد اجرایی ضوابط طبق)  سبز فضاي%  40 بر مازاد(  فشرده سبز فضاي مترمربع هر اجراي صورت در-3- الف

  .گردند می

 سالن اجتماعات، سالن نظییر) (غیرمسکونی( سبز بام با مرتبط هاي کاربري ساخت جهت در اضافه طبقه یک در تراکم اعطاي به نسبت بام، مفید مساحت% 30 میزان به  -ب

  .گردد اقدام اجرایی و اي سازه ضوابط و اصول تمام رعایت نیز و باز فضاي و معبر سمت در بام، هاي لبه از گرفتن فاصله نیز و قانونی عوارض اخذ با بام روي بر... )  و ورزشی

 سبز فضاي برابر سه اجراي شرط به متر، پنج حداکثر واحد هر ازاء به ساختمانی، سبز فضاي کسر به نسبت تواند می متقاضی سبز، بام ساخت انگیزه افزایش و تشویق جهت - ج

 .نماید اقدام شهرداري تأئید مورد اجرایی مشخصات با بام در
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  درصد مساحت مفید با م باشد ، ساختمان مورد نظر از عوارض  سالیانه نوسازي معاف خواهد بود . 40مساحت بام سبز ایجاد شده بیش از در صورتی که  -د

  :شود کسر) ودوج صورت در(  ساختمان کل تراکم هزینه از زیر جدول طبق الف، – 11 بند سبز فضاي%  40 بر مازاد بام، در سبز فضاي مترمربع هر اختصاص ازاء به –ه 

  

  100  90  80  70  60  50  40  درصد فضاي سبز از سطح خالص پشت بام

برابر کسري  6درصد کاهش هزینه تراکم ساختمانی از آیتم  

مسکونی واز آیتم –سرانه در کاربري هاي مسکونی وتجاري 

  برابرجهت تجاري ها8

0  10  20  30        

  

  

  تفضیلی طرح ضوابط  

  

  چارت ضوابط

  p  5/p ، 6/p ، 7/p/4  متوسط تراکم

  p  3/p ، 6/p ، 5/p/2  کم تراکم

  p  6/p ، 7/p ، 8/p/5  زیاد تراکم

  درصد600 و 500 ،400  %300  تجاري

َ 
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  شاخص هاي موثر بر هر گونه تبلیغات محیطی

  )96( اجاره ماهیانه هر متر مربع سال 

  ریال10.000هر متر مربع  ديقیمت پیشنها

  توضیحات  امتیاز  مشخصات شاخص  شاخص  ردیف

    45  مرکز تجاري شهر  مناطق شهرداري  1

    45  بلوارساحلی

    45  بلوار امام

    30  بلوار امام حسین

    40  ورودي هاي شهر

    30  منطقه یک

    30  منطقه دو

    30  منطقه سه

    15  میادین و چهارراه ها  رده راه  2

    13  خیابانهاي منتهی به میادین و چهارراه ها

    12  متر 20تا  12مسیرهاي با عرض 

    10  متر و باالترین 40تا  20مسیر هاي با عرض 

    10  مسیر هاي کمربندي و دسترسی شهر به شهرکها

    10  متر مربع یا کمتر 12اندازه تابلو   اندازه تابلو  3

    13  تابلوهاي نصب شده برروي پلهاي عابر پیاده

    13  متر مربع 20متر تا  12تابلوهاي 

    15  متر مربع به باال 20تابلوهاي 

    5  یک وجهی  وجه تابلو  4

    10  دو وجهی

    12  سه وجهی

    15  چهار وجهی

    10  بیلبورد و پلهاي عابر پیاده ، تلویزیون شهري و تبلیغات بر ساختمانهاي در حال ساخت  نوع تابلو  5

    8  هاي تجاري و برد دیواريستونهاي تبلیغاتی ، استندها ، پانل 

    5  ایستگاههاي حمل و نقل شهري کیوسکهاي مختلف تبلیغات وسائط نقلیه و سایبانهاي تبلیغاتی

    8  تبلیغات حجمی

    10  طرحهاي ویژه ، تابلوهاي منصوب بر دیوار یا پشت بام اماکن خصوصی و دولتی ، تبلیغات بر کف
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  ........ ( مبلغ در نظر گرفته شده ) = اجاره متر مربع ماهیانه ×فرمول : جمع امتیاز 

  مساحت کل = اجاره یک ماه ×اجاره متر مربع ماهیانه 

  % افزایش قیمت قرارداد اعمال می گردد.20* قرارداد دو ساله می باشد و سال دوم با 

 % افزایش قیمت براي سال اول محاسبه می گردد .10** قرارداد جدید با 

  

  

  

  

  

  

  

  




