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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 
توضیحات سبهماخذ محاعنوانردیففصل

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 محاسبه، چنانچه زیربناي ملک مورد نظر شامل تراکم گرددعوارض مسکونیمبناء صرفا 

سالن بدنسازي ) نیزبرمبناي –جکوزي –مساحت خالص محلهاي تفریحی و رفاهی شامل (استخر 
تراکم 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 5/5متر مربع 60تا 
ریال 1200% نرخ منطقه اي 11متر مربع 100تا

ریال 1800%نرخ منطقه اي 20متر مربع 150تا 
ریال 2400% نرخ منطقه اي 33متر مربع 240تا

ریال 3600%نرخ منطقه اي 50متر مربع 300تا 
ریال 4800% نرخ منطقه اي 72متر مربع 400تا

ریال 6000%نرخ منطقه اي 99متر مربع 500تا 
ریال 7800%نرخ منطقه اي 132متر 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 17متر مربع 240تا 
100÷میانگین سطح واحد ×
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ریال 1800%نرخ منطقه اي حداقل 22متر مربع 400تاا

100÷میانگین سطح واحد ×
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

مساحت پست برق عوارض تبصره:جهت تشویق مراجعین بابت احداث پست برق در ملک خود
تراکم اخذ نگردد.

درمحاسبه عوارض پذیره واحدهاي تجاري و اداري که به صورت مجتمع و یا پاساژباشد فضاي -15
باز قسمت وسط را که در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته مورد محاسبه قرارنمی گیرد.

% کاربري 50درمانی و ورزشی به مأخذ مذهبی،عوارض پذیره کاربریهاي فرهنگی ،آموزشی ،-16
محاسبه و اعمال می گردد.1/2دیف اداري موضوع ر

% درصد نیم طبقه تجاري واداري از فرمول یک طبقه باالتر مورد 60درخصوص 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 –طبقه همکف تجاري فرمول 

فرمول زیرزمین محاسبه می گردد.

ریال 2400%نرخ منطقه اي حداقل 28متر مربع 600تا
100÷میانگین سطح واحد ×

مجتمع هاي مسکونی و 3/1
600خانه هاي بیش از 

متر مربع 

3600%نرخ منطقه اي حداقل 33متر مربع 600بیش از 
100÷میانگین سطح واحد ×ریال

جهت محاسبه پارکینگ 4/1
در کاربریهاي تجاري و 

، فرهنگی،ورزشی،اداري
آموزشی وصنعتی

عوارض سطح زیربنا)(

S×P2
Sمساحت سطح زیربناي پارکینگ =

عوارض پذیره صدور 2
پروانه ساختمانی 

واحدهاي تجاري ، اداري 
و سایر،صنعتی
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11/2

عوارض 
پذیره یک 
متر مربع از 
چند واحد 
تجاري ، 
اداري و 

سایر

تجاري چند : در خصوص محاسبه عوارض انباري در مجتمع هاي 2تبصره
واحدي چنانچه در طبقه مورد استفاده فقط انباري باشد از فرمول پذیره انباري 

محاسبه میگردد در غیر اینصورت واحدهاي تجاري متصل به انباري در طبقه 
براساس فرمول پذیره هر طبقه مورد محاسبه واقع میگردد.

پوشش : در مجتمع هاي تجاري واداري داراي پارکینگ،فقط سطح3تبصره 
پارکینگ به صورت سطح زیربنامحاسبه میگرددوکلیه مشاعات ومشترکات 

وراه پله وخرپشته به صورت تفکیک در هر طبقه به فضاي تجاري اضافه و مورد 
محاسبه قرار گیرد .

:فضاهاي سرویس بهداشتی ،نمازخانه ، اتاق تاسیسات و اتاق شیر و 4تبصره 
تثناء پست برق در کاربري صنعتی و نگهداري کودکان ، اتاق سیگار  به اس

تجاري عوارض برمبناي فرمول اداري بدون محاسبه پارکینگ جهت آن فضاها 
اقدام گردد.

و پایانکارمی باشد :درخصوص یک واحد تجاري که داراي مجوز5تبصره 
چنانچه مالک یا مالکین بخواهند یک واحدي تجاري رابه چند واحد تجاري 

ضوابط شهرسازي بالمانع باشد  نحوه محاسبه عوارض تبدیل نمایند و از نظر
قانون 174تامین هزینه هاي خدمات عمومی و شهرسازي موضوع بند ب ماده 

پنجم توسعه براساس تعداد دهانه مغازه محاسبه و یک واحد پارکینگ کسر 
در 3برابر Nواحد تبدیل شود 3میگردد.مثال : یعنی اگر یک واحد تجاري به 

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

شهرسازي براساس تعداد دهانه میباشد

حداکثرصنعتیحداکثراداريحداکثرتجاريطبقات
N(×P55/0P28)10+N(×P33/0P17)10+N(×P11/0P17+10(هم کف
N(×P33/0P17)10+N(×P275/0P14)10+N(×P275/0P14+10(زیرزمین
N(×P20/0P14)10+N(×P200/0P14)10+N(×P200/0P14+10(1زیرزمین 
N(×P15/0P14)10+N(×P150/0P14)10+N(×P150/0P14+10(2زیرزمین 

زیرزمین 
N(×P10/0P14)10+N(×P100/0P14)10+N(×P100/0P14+10(به بعد3

/N(×P275+10(طبقه اول
0P14)10+N(×P22/0P12)10+N(×P22/0P12

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

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

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

N(×P055/0P3)10+N(×P055/0P3)10+N(×P055/0P3+10(نیم طبقه
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توسط طرح تفصیلی هادي )عوارض پذیره یک متر مربع از واحد ( تجاري ، اداري ، با ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجازي اعالم شده -2/2

مالحظات اداري تجاري طبقات ردیففصل

)همکف 2/2 + − + −( + − + −L طول دهنه به متر=

)زیرزمین  + − + −. ( + − + −L طول دهنه مجاز به متر=

.اول  ( + − + −( + − + −h طول ارتفاع به متر=

.دوم  ( + − + −. ( + − + −h طول ارتفاع مجاز به متر=

.سوم به باال ( + − + −( + − + −
)انباري  + − + −( + − + −

/نیم طبقه  ( + − + −/ ( + − + −
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قانون توسعه  ایرانگردي ، جهانگردي  کلیه ساخت و سازهاي مورد تائید میراث 8و 6به استناد ماده -118

وانه ساختمانی مشمول تعرفه فرهنگی ، درصورت احداث در کابري مربوط از نظر پرداخت عوارض صدور پر
صنعتی خواهند بود .عوارض
هردراسالمیارشادوفرهنگوزارتموافقتبدونجهانگرديوایرانگرديتأسیساتکاربريتغییر: تبصره

برايشدهدادههايمعافیتوتسهیالتوتخفیفاتکلیهموافقت،صورتدرواستممنوعشرایطی
شود.پرداختدولتبهروزکارشناسیقیمتبهآنمعادلیاعینبایستیوملغیمزبورتأسیسات

آندسته از واحدهاي مسکونی که در کاربري تجاري قرار دارند و درخواست تبدیل واحد مسکونی به -19
تجاري می نمایند و ملک برابرپروانه ساختمانی احداث شده و پایان کار صادرگردیده است مقرر گردید 

محاسبه و دریافت گردد.% تعرفه و نرخ  روز 60عوارضات بر مبناي 
نمی گردد .19تبصره: درصورت درخواست تبدیل واحد مسکونی به اداري مشمول تخفیفات بند 

پارکینگ از فرمول زیر محاسبه گردد:
)1-n (×2000×)20000+P  (p :واحد متقاضی تغییر کاربري    کسري پارکینگ:نرخ منطقه اي
براساس ضوابط اقدام گردد.باشدپروانه ولی پایان کار صادر نگردیدهدرصورتیکه ملک داراي _1/19

واحدهاي دوبلکس و تریبلکس درخانه هاي تک واحدي به صورت یک واحد منظور می گرددو چنانچه -20
% بر مبناي چند واحدي مورد محاسبه 33و باضریب N=2متر مربع بیشتر باشد حداقل600مساحت آنها از 
قرار می گیرد . 

=FMTM*(5HM*P)عوارض اضافه تراکم 3
HM+1

=TMعوارض تراکم یک متر مربع 
توجه به توضیحات داده شده )(با =Pنرخ منطقه اي 

=HMتعداد طبقات از صفرصفر زمین 
=FMضریب محله اي 

نرخ منطقه اي 
P3در کاربري تجاري :

P5/1در کاربري صنعتی و سایر : 
P2در کاربري اداري :

P١در کاربري مسکونی :

تفکیکمساحت زمین  قبل از ×%10×مسکونی = نرخ منطقه اي عوارض تفکیک عرصه 4
تفکیک ازمساحت زمین قبل×%100×تجاري = نرخ منطقه اي 

تفکیکازمساحت زمین قبل×%30×مختلط واداري و سایر = نرخ منطقه اي 

قانون ثبت واسناد وامالك کشورسند دریافت مینمایند و همچنین 148و147کلیه امالکی که به استناد مواد
وشهرسازي عوارض تفکیک و حقوق قانونی شهرداري را پرداخت اراضی تفکیکی که از طریق اداره کل راه 

ننموده اندمشمول پرداخت عوارض می باشند .
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 101عنوان عوارض محاسبه و وصول گردد.امالکی که طبق ماده 
می گردندعوارض تفکیک وصول نگردد.عوارض تفکیک مشمول مالک اولیه ملک می گرددو 101مشمول ماده 

هر گونه اقدام برروي ملک منوط به پرداخت بدهی مالک به شهرداري می باشد .
عوارض بالکن در معبر ونوار 5

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

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

کهايگونهبهشدهتمامباايمنطقهقیمتبهاسالمیارشادوفرهنگوزارتمعرفیباراجهانگرديوایرانگرديتأسیساتاحداثبراينیازموردزمینموظفندذیربطهايسازمانوهاوزارتخانهسایروکشورمراتعوهاجنگلسازمانها،شهرداريشهري،زمینسازمان- 1370قانون توسعه  ایرانگردي ، جهانگردي مصوب 6ماده
تأسیساتکاربريتغییر: تبصره. نداردراادعائیهیچگونهحقمتقاضیوشدخواهددولتمالکیتبهبرگشتموجبمقررمهلتدرپروژهاجرايعدمیاوآنکاربريتغییرهرگونهوباشدنمیغیربهانتقالقابلوواگذارفوقمنظوربرايصرفاًمزبوراراضیاستبدیهینمایند،واگذارمتقاضیانبهنشودعمومیدرآمدتقلیلموجب

-1370قانون توسعه  ایرانگردي ، جهانگردي مصوب 8ماده.شودپرداختدولتبهروزکارشناسیقیمتبهآنمعادلیاعینبایستیوملغیمزبورتأسیساتبرايشدهدادههايمعافیتوتسهیالتوتخفیفاتکلیهموافقت،صورتدرواستممنوعشرایطیهردراسالمیارشادوفرهنگوزارتموافقتبدونجهانگرديوایرانگردي
.باشندمیصنایعبخشهايدستورالعملومقرراتها،تعرفهمشمولغیرهوبانکیواممالیات،عوارض،برق،وآبسوخت،ازاعمازنظرهرازمشابهتأسیساتسایرومسافرتیخدماتدفاترجهانگردي،وایرانگرديتأسیساتکلیه
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات ماخذ محا سبهعنوانردیففصل
( 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 6600[(

تنها بر ملک محاسبه می گردد.= یک برامالك
امالك دوبر= بزرگترین بر محاسبه شود.

امالك سه یا چهاربر= مجموع دوتا از بزرگترین برها

ریال  121.000معابر اصلی -1
ریال 60.500خیابانهاي فرعی آسفالته - 2
ریال 24.200خیابانهاي فرعی خاکی -3

داراي سایت بوده و مصالح در محدوده ملک دپو و **مجتمع ها و تعاونیهاي مسکن که 
%50تخلیه می نمایند به میزان 

مترو باالتر محسوب می گردد.20تبصره : معابر اصلی با عرض 
% دریافت می گردد.100تبصره : اشغال معبر بهنگام صدور پروانه و تمدید آن به صورت 

معبرتسطیح  =×L×B×ریال 88.000تسطیح معابر 7
L=طول بر مشرف به معبر

B=معبرعرض
لحاظ می گردد.= 10Bباشد آنگاه B<10چنانچه 

ریال ، عالوه بر فرمول مربوط 600.000واحد واحدي 2به ازاء هر واحد مازاد بر 
دریافت می گرددیکبار بهنگام صدور پروانه"تسطیح معابر صرفا

اخذ... غیرهومصالحدپوازناشیدیدهصدمهمعبربازسازيجهتمعبرتسطیح
.                                                        گرددمی

.گرددهزینهمعابرآسفالتوزیرسازيمنظوربه"صرفامعابرتسطیحازحاصلوجوه
عوارض تامین هزینه هاي  8

خدمات عمومی و شهري
174موضوع بند ب ماده 

مورخه 30997نامه شماره
28/6/95

2000×)20000+P(
P= به ریالنرخ 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 

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

.گرددمی کسر پارکینگ واحد 
براي ایجاد پارکینگ هاي عمومی مصرف می گردد."ه حاصل صرفا***وجو

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.
و اداري  برابر جدول طرح جامع محاسبه می گردد.تعداد پارکینگهاي مسکونی و تجاري

درساختمانهاي دو طبقه در صورت عدم احداث پیلوت ،طبقات به صورت دو تبصره : 
درصد اخذ 50طبقه وحداکثر دو واحد بابت هزینه خدمات عمومی هزینه احداث معادل 

گردد .
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 
توضیحاتماخذ محاسبهعنوانردیففصل 

عوارض بر ارزش افزوده 9
ملک ناشی از اجراي طرح 
هاي توسعه و عمران شهري 

]X*A  )*-1*(*M[=ملکافزودهارزشبرعوارض
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)=
)استمذکورمعبربرعمودکهملکازطولیمنظورملکعمق(ملکعمق=

A=مساحت باقیمانده ملک
X=لک که در پرداخت ارزش کارشناسی روز یک متر مربع  ملک (برابر با ارزش م

خسارت تعیین می شود)

اصالح معابر و میادین در بر گذر ،توسعه ،*به کلیه اراضی و امالکی که بر اثر اجراي طرحهاي احداث ، تعریض 
نقل و احداثی یا اصالحی یا تعریضی یا توسعه واقع می شوند عوارض بر ارزش افزوده ملک تعلق میگیرد که هنگام 

به سهم انتقال یافته  ) و صدور پروانه ساختمانی از مالکین  این قبیل امالك توسط شهرداري وصول انتقال ( نسبت 
خواهد گردید .

مراتب به مالک تفهیم "تبصره : درصورت مراجعه بابت موضوعات غیر از نقل و انتقال ملک و صدور پروانه صرفا
می گردد.

%10متر 8سقف تعیین شده براي عرض تا 
%15متر 10ین شده براي عرض تا سقف تعی

%20متر 10سقف تعیین شده براي عرض با التر از 
پیدا می کندودهتبصره: چنانچه ملکی داراي دو بر باشد که یک برآن در مسیر تعریض قرار گرفته و ارزش افز-1

.بر مبناي نرخ کارشناسی جبهه مذبور مشخص و دریافت می گرددبر ارزش افزوده ملک عوارض 
تبصره : چنانچه ملکی به صورت دو بر یا چند بر باشد و معبر جدیدي با عرض کمتر از معابر برهاي ملک ایجاد -2

محاسبه می گردد.% 70بر ارزش افزوده ملک  بر مبناي عوارض گردد 
پارکینگ ،فضاي سبز ،معبر ،قطعه قید شده باشداما در وضع موجودملکیاچنانچه حدود سند مالکیت به پالك

بر ارزش افزوده ملک  دریافت عوارض %30معبر معادل،موارد ذکرشده باشد  درصورت تقاضاي  اصالح حد بهعمومی 
.میگردد

باشد و در وضع موجود معبر بوده و تقاضاي اصالح قید شده تبصره : چنانچه حدود ملک به فضاي سبز یا پارکینگ 
گردد.می%ارزش افزوده اخذ 25حد داشته باشد 

بر ارزش افزوده ملک  از مساحت امالك مذکور بر عوارض درصورت درخواست تجمیع پالکهاي پشت جبهه- 3
خواهد بود همالك عمق پالکهاي پشت جبه،% اخذخواهدشدومبناي محاسبه نسبت بر به عمق35مبناي 

بر ارزش افزوده ملک  پرداخت نموده عوارضچنانچه ملکی قبال درمسیر اصالحات قرارگرفته و-4
درمسیراصالحات تعریض قرار گیردمشمول عوارض بر ارزش افزوده ملک  براساس تعریض خواهد شد. "ومجدداباشد

ملک جهت متقاضیان پروانه ساختمانی  که در طرحهاي اجرائی  قرار ندارند (صرفا جهت افزودهارزشبرعوارض-5
و خسارت بر مبناي مصوبه شوراي اسالمی شهر محاسبه و اخذ گردد.تعریض معبر ) اخذ نگردیده 

.میگرددمنظور1عددمحاسبهدرباشدیکازبزرگتربر/ عمقصورتیکهدر**
عوارض تامین هزینه هاي  10

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 بندرعباس30درآمدهاي موضوع ماده تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر 

توضیحات سبهماخذ محاعنوانردیففصل
عوارض نورگیري از 11

4فضاي سبز یا معابر 
متر و کمتر

 ]P×)1+N(×B×L [=نورگیريعوارض
L=طول بر مشرف به معبر

B=معبرعرض
N= تعداد طبقات داراي نورگیري

=p نرخ منطقه اي
صورتیکهدراما،Nکل طبقات =داردنورگیريطبقاتتمامکهدرصورتی
لحاظعوارض طبقههمان طبقاتنمایدمینورگیريطبقهچنددرطبقات

.شود

عوارض خدمات آتش 112
نشانی و ایمنی 

ساختمان 

ریال 9680کاربري مسکونی به ازاء هر متر مربع مساحت زیربنا-الف
ریال 13310سایر کاربریها به ازاء هر متر مربع مساحت زیربنا -

طبقه و  باالتر7ساختمانهاي -ب
ریال13310ه ازاء هر متر مربع مساحت زیربناکاربري مسکونی ب-
ریال  18150سایر کاربریها به ازاء هر متر مربع مساحت زیربنا -

آالت و تجهیزات آتش نشانی و به مصرف خرید ماشین "هزینه کرد عوارض مذکور صرفا
خدمات ایمنی می رسد . لذا پرداخت هزینه هاي جاري از این محل ممنوع می باشد .

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

کاربري مسکونی وسایر کاربریها (به جز تجاري)به ازاء هر متر مربع مساحت -عوارض خدمات فضاي سبز 13
ریال 11300زیربنا 

ریال 20.000کاربري تجاري به ازاء هر متر مربع مساحت زیربنا -
به مصرف ایجاد فضاي سبز می رسد لذا پرداخت "هزینه کرد عوارض مذکور صرفا

(تحت نظارت سازمان فضاي سبز )هزینه هاي جاري از این محل ممنوع می باشد 

سپرده دریافتی از 14
متقاضیان پروانه 

ساختمانی 

ریال 550000مسکونی به ازاء هر واحد 
ریال1100000تجاري ، اداري وسایرکاربریها به ازاء هرواحد 

تبصره : بدیهی است پست برق در مجتمعهاي فوق از شمول این ردیف 
مستثنی می باشد .

وجوه سپرده دریافتی از متقاضیان همزمان با صدور گواهی پایان کار صورت می * استرداد 
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 
در صورت اتمام مهلت مجوزدیوار کشی عوارضات سانتی متر  لحاظ گردد.50ارتفاع حداکثر 

)اخذ گردد. ( به استثناء عوارض سپرده"مجددا
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات سبهماخذ محاعنوانردیففصل
عوارض تعمیرات جزئی 116

واحدهاي مسکونی 
تعمیرات جزئی بر اساس ضوابط طرح تفضیلی  و بدون دخل و تصرف در اسکلت ، دیوار و دریافت گردد.15% عوارض اشغال معبر و سپرده برابر بند 50

گردد.می اخذتعویض درب  وسقف شامل نماسازي ، سفید کاري ، پالستر ، موزائیک فرش 
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 
می گردند.درمعابر کمتر از وسپرده عوارض اشغال معبر% 100طرح جامع ، مشمول 

% اشغال معبر می شوند.50متر مشمول 12

تعمیرات جزئی بر اساس ضوابط طرح تفضیلی  و بدون دخل و تصرف در اسکلت ، دیوار و 
.گردداخذ میسقف در حد نماسازي ، کاشیکاري و تعویض درب

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

شامل هرگونه دخل و تصرف در دیوار یا سقف و اسکلت می باشد بدون احداث بناي -1% از پروانه ساختمانی برابر تعرفه و نرخ روز30(مقاوم سازي )18
زیربناي مندرج در پروانه قبلیجدید و برابر 

در تیغه هاي داخلی غیر باربر بدون احداث " درصورت درخواست دخل و تصرف صرفا- 2
درصورتی که پایانکارساختمان %تعرفه و نرخ روز محاسبه و دریافت گردد.20جدید بناي 

قبال صادر شده باشد .
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 
سازي خط آسمان نسبت به صدور پروانه پرهیز از دوگانگی و رعایت عدالت نسبی و یکسان 

به شرح جدول ذیل اقدام میگردد.
محاسبه 96: در بافت فرسوده سهم عوارض مذکور براساس ضوابط ابالغی سال 1تبصره 

گردد. (رعایت ضوابط پارکینگ الزامی می باشد ).
: در کاربریهاي تجاري مسکونی در صورت احداث نیم طبقه تجاري ، یک طبقه از 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
: زیربناي نیم طبقه نیز درمحاسبات مازاد تراکم لحاظ می گردد.4تبصره

برابر کسري سرانه، مازاد 4%معادل200% تا150: در کاربریهاي اداري طبقات مازاد بر 5تبصره 
برابر کسري سرانه فضاي باز اخذ 12%معادل250برابر ومازاد بر8%معادل 250% تا200بر 

میگردد.
"متر مربع صرفا25واحد و باالتر ،معادل حداکثر 10مجتمع مسکونی سرایداري براي-2

در پیلوت الزامی است . شناسایی سرایداري به عنوان یک واحد مستقل ممنوع و جزء 
ار قید شود .کمشاعات و مشترکات در پایان

1234
D≤12D>12D≤12D>12

2334کم 
4556متوسط

5667زیاد
متر مربع 200حد نصاب تفکیک اراضی مسکونی و تجاري مسکونی تراکم کم = 

مربعمتر250= تراکم متوسطمسکونیتجاريومسکونیاراضیتفکیکنصابحد
مربعمتر500= زیادتراکممسکونیتجاريومسکونیاراضیتفکیکنصابحد

D عرض معبر =
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افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربري  امالكعوارض بر ارزش 
توضیحات ارزش افزوده در نتیجه تغییر طرحماخذ محا سبهعنوانردیففصل

ارزش افزوده در نتیجه 120
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)

ضرورت تغییر کاربري از درخواست مالک و یا مالکین ،تشخیص و تغییرکابري امالك با 
سوي شهرداري و بااعطاي وکالت کتبی به شهرداري از سوي متقاضی بالمانع خواهد بود 

.
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 

بنا به تشخیص شهرداري و شوراي اسالمی شهر یا معادل آن " 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 .
ردي که قسمتی از ملک مسکونی به تجاري تبدیل شود **در موا

پس از ، % ارزش سرقفلی همان ملک یا امالك مجاور35ي حق استفاده مبناي محاسبه
طرح درکمیته فنی و کمیسیون مربوطه  محاسبه می گردد.

***صدور مجوز حق استفاده از موسسات آموزشی و بهداشتی ، درمانی ، اداري 
اربریهاي غیرتجاري بنا به ضرورت با تائید کمیته فنی شهرداري خصوصی و غیره در ک

انجام خواهد شد .
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 

امالکی که در خواست هرگونه مجوزاعم از پاسخ به استعالم و نقل و انتقال در اراضی -
خارج از محدوده قانونی و واقع در محدوده حریم شهر دارند که فعالیت غیر مسکونی 
می نمایند مشمول حق استفاده می شوند که مراتب ابتدا توسط  مراجع ذیصالح  

رسی  و در صورت تائید مشمول حق استفاده خواهد شد .شهرداري بر
کلیه امالکی که برابر طرح در مسیر و یا حریم اصالحات قرار داشته برابر طرح تفصیلی 

مشمول عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر جدید از اصالحات خارج شده اند 
کاربري نمی باشند .

زیادمتوسطکم زیادمتوسطکم 

%5----%15------تجاري مسکونی زیاد 

%10----%20%5----تجار ي مسکونی متوسط 

تجاري مسکونی تراکم 
%15----%25%10%5----کم

مسکونی و مسکونی 
%20----%35%20%15%10---زیادباتراکماداري

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

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

جهانگردي –پذیرایی 
%25----%40%25%20%15%5--وماهیگیري 

حمل و –صنعتی -انبار
%30-%20-%15%60%45%40%35%25%20%15نقل پایانه 

–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%30فضاي سبز پارکینگ 
-خیابان و معبر

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

%30-%10--%45%30%25%20%10%5-اداري 
جایگاهنانوایی،(خدماتی
_____%20______)غیرهوسوخت
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30موضوع ماده تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي

توضیحات سبهماخذ محاعنوانردیففصل
سانتی متر هر اصله به مبلغ 50درخت با محیط بن تا - 1عوارض قطع درخت 121

ریال 11.132.000
سانتی متر عالوه برمبلغ 100درخت با محیط بن تا - 2

سانتی 50مازاد بر ریال به ازاء هر سانتی متر 11.132.000
ریال 626.175متر  مبلغ

به ازاء هر سانتی متر مازاد بریک متر هر سانتی متر - 3
ریال 1.530.650

مبلغ فوق  میزان جریمه پایه و براي درختانی مانند لیمو ، نارنج، گارم 
زنگی ، جم، کنار، توت، انبه ، نخل و ... می باشد.

ابریشم، فیکوس جنگلی ، چنال و ... براي درختانی مانند چریش ، گل 
% افزایش نسبت به قیمت پایه محاسبه می گردد.20میزان جریمه با 

% 20براي درختانی مانند کنو کارپوس و اکالیپتوس میزان جریمه با 
کاهش نسبت به قیمت پایه محاسبه می گردد.

بهاء خدمات ترمیم آسفالت، 22
روکش و زیر سازي (بر اساس 
آئین نامه حفاري مصوب هیئت 

وزیران) 

P30×عرض حفاري×طول حفاري 

ریال P≤30000≥70000ریال   

و هزینه روکش 8*درخصوص خسارت اضافه عرض مندرج درماده 
گی اقدام شود .برابر دستورالعمل کمیسیون هماهن10مندرج درماده 

**درخصوص آن دسته از حفاریهایی که بدون مجوز انجام می شود 
روز تاخیر 15جریمه اي براساس فرمول جرائم تاخیر محاسبه وحداقل 

لحاظ گردد به اضافه سایر عوارض متعلقه اخذ گردد.
***مالك محاسبه عرض معبر مقطع عرض مفید می باشد .

رداري انجام گردد براساس ****چنانچه هزینه مرمت توسط شه
فهرست بهاي مدیریت برنامه ریزي با احتساب تعدیل به نرخ روزمحاسبه 

و دریافت گردد.
****درصورتیکه  ترمیم به عهده شرکت هاي حفار باشد و شرکت 

% مبلغ عوارض حفاري بابت 30نوار حفاري را مرمت نماید "مذکور صرفا
% 30روکش کلی صورت پذیرد تخریب آسفالت محاسبه و در صورتیکه

عوارض حفاري محاسبه نمی شود
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات سبهماخذ محاعنوانردیففصل
نرخ×مدت زمان حفاري به روز ×عرض معبر ×طول حفاري هزینه تنظیف 123

( 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
عرض معبرحفاري شده ×600×عرض حفاري ×طول حفاري ×2×تعداد روزهاي تأخیر

)135(45×3

عوارض ابقاء بناناشی از آراء 25
100کمیسیون ماده 

محاسـبه و  تعرفه و نرخ روز به بعدعالوه بر جرائـم تعیین شده عوارضات برابر 1/1/83تاریخ از 
دریافت گردد .

می باشد 1383*آندسته ازتخلفات ساختمانی واحدهاي تجاري که سابقه ساخت آنها قبل ازسال 
محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند از شمول پرداخت حق امتیاز 100یسیون ماده وبرابرراي کم

با ارائه مدارك مستند 1383تجاري معاف می باشند . بدیهی است احراز وقوع تخلف قبل از سال 
قابل قبول خواهد بود .

یا 2**در مواردیکه پس از مجوز صادره مالک اقدام به تبدیل یک واحد مسکونی یا تجاري  به
حکم بر ابقاءبنا و عدم برگشت وضع به حالت اولیه صادر 100چند واحد نماید و کمیسیون ماده 

میانگین ×P30نمایدعالوه بر عوارضات متعلقه به نرخ وتعرفه روز   به ازاءهر متر مربع معادل (
تعداد واحدهاي اضافه شده) محاسبه ودریافت گردد×مساحت واحدها

که مالک اقدام به تبـدیل واحـد   ختمانی آندسته از تخلفات سا
کـه بـر   مسکونی به تجاري در کاربري غیر تجاري نموده است 

درخواست تخریب را با پرونده خالف ضوابط بوده و شهرداري
و یا برگشت به حالت اولیه به کمیسیون ماده صد ارسال نموده 

عـالوه بـر    .است ولی منجر به صدور راي جریمه گردیده است 
وقـوع تخلـف    روز ات متعلقه،به نـرخ و تعرفـه زمـان   عوارض

برابر کسري سرانه فضاي باز به ازاء هر متر  مربـع دریافـت   60
گردد.

تبصره : چنانچه پرونده اي به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد، 
پروانه ساختمانی در کمیسیون مذکور مدت زمان سپري شده 

مورد محاسبه قرار نمی گیرد
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده تعرفه عوارض

توضیحات سبهماخذ محاعنوانردیففصل

جهت امالك معامالتی ارزش126
11داراي تخلف مشمول تبصره

100ماده 

انواع ساختمان ( اسکلت ) الف 
ریال 4.600.000هر متر مربعطبقه1ساختمانهاي اسکلت بتنی با هر نوع سقف تا -1
ریال 5.900.000هرمترمربع طبقه به باال1ساختمانهاي اسکلت بتنی با هر نوع سقف از -2
ریال 4.600.000هر متر مربع طبقه1اسکلت فلزي باهرنوع سقف تا ساختمانهاي-3
ریال 5.900.000طبقه به باال1ساختمانهاي اسکلت فلزي با هر نوع سقف از -4
ریال 3.700.000بتنیواسکلت مختلط مصالح بنایی با ستونهاي فلزي -5
ریال 3.300.000اسکلت آجري وبلوکی -6
ریال 790.000اسکلت مخلوط خشت و گل و چوب -
ریال  920.000ساختمانهاي تمام چوب معمولی -8
ریال 2.100.000ساختمانهاي تمام چوب صنعتی -9

متر 4ساختمانها و انبارها با دهانه بیش از ب :
ریال 2.200.000هر متر مربع اسکلت آجري یا بلوك سیمانی یا سنگی با هرنوع سقف -1
ریال 3.100.000هر متر مربع اسکلت فلزي ویا لوله هاي پیش ساخته با هر نوع سقف-2

سالنها و توقفگاهها ج :
هـر متـر مربـع    سـیمانی بـا هرنـوع سـقف )    با مصالح بنایی ( سـنگ و آجـر ، بلـوك    -1

ریال  2.300.000
ریال 1.600.000گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف -2
ریال 3.300.000اسکلت فلزي با ستونهاي بتن آرمه -3
آشیانه و سایه بانها د:

ریال1000.000هر متر مربع با پایه هاي چوبی مصالح
ریال 1.300.000هر متر مربع هبا پایه هاي فلزي یا ستونهاي بتن آرم

تاسیسات هـ :
ریال 390.000دستگاههاي حرارتی مرکزي شوفاژ-1
ریال  790.000تهویه مطبوع گرمایش خنک کننده -2
ریال 1.180.000آسانسور -3

سایر ي : 
ریال 3.300.000متر مکعب به باال ( هر متر مکعب ) 60انواع مخازن زیرزمینی و هوایی از -1
ریال 3.900.000سکوها و بارانداز -2
ریال1000.000دیوارکشی با هر نوع مصالح ( مترطول ) -3
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30عرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده ت

توضیحات سبهماخذ محاعنوانردیففصل
برابر تعرفه مصوب استانداري هرمزگان برون سپاري خدمات شهرداري 127

ــا  128 ــرفا ب ــواهی ص ــد نظرخ ــه تجدی هزین
آراءصــــادره (درخواســــت مالــــک 

،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 129
2زمان صدور تا پایان کار موضوع تبصره 

قانون نوسازي و عمران شهري29ماده 

ماه 18متر مربع زیربنا 500طبقه با مساحت تا 4کمتر از -1
ماه 24متر مربع زیربنا 2000تا 501طبقه با مساحت4کمتر از -2
ماه 30متر مربع 4000تامتر2001طبقه با مساحت 4کمتر از -3
ماه 36متر مربع باالتر 4001طبقه به مساحت از 4کمتر از -4
ماه24متر مربع زیربنا 500تاطبقه و باالتر با مساحت 5-4
ماه30متر مربع زیربنا 2000تا 501طبقه و باالتر  با مساحت از 6-4
ماه36متر مربع 4000تا2001طبقه و باالتر با مساحت از 7-4
ماه42به باالترمتر مربع 4001طبقه و باالتر  با مساحت از8-4

پروانه برابر این ردیف و از زمان با درخواست توسعه بنا، اصالح ،تغییر نقشه ، مهلت 
صدور پروانه تعیین می گردد.

ساختمانی و پایانکارشرایط تمدید پروانه 130
اعم از مسکونی ، تجاري ، اداري ، صنعتی 

و غیره

کسانیکه قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی اقدام به تمدید آن نمایند مشمول -1
ندبود .باستثنا ء هزینه کارشناسی و اشغال معبرپرداخت عوارض مجدد نخواه

ماه مهلت تمدید 24در صورت مراجعه مالک پس از اتمام مهلت اولیه پروانه و قبل از اتمام -2
%عوارضات با تعرفه و نرخ روز بدون 5/0ا پایان کار به ازاء هرماه تاخیرجهت صدور مجوز تمدید ی

جهت تمدید از تاریخ واریز کسر پرداختی قبلی محاسبه میگردد . در صورت درخواست مالک 
%اخذمی 100و عوارض اشغال معبر و کارشناسی به صورت وجه به مدت یکسال تمدید می گردد

گردد.
%تاخیر می باشد .10به صورت 2تبصره : حداکثر دریافتی بابت بند 

درخصوص تمدید مهلت پروانه ساختمانی آن دسته از متقاضیانی که مهلت پروانه ساختمانی و - 3
نوبت تمدید آنها به  اتمام رسیده است و درخواست تمدید دارند در صورت درخواست متقاضی 2

و تایید کارشناس شهرداري مبنی بر درصد پیشرفت عملیات ساختمانی ، براي تمدید یکساله 
% از عوارضات با نرخ و تعرفه 30از عوارضات با نرخ و تعرفه روز ، جهت تمدید دو ساله %20میزان 

% از عوارضات با نرخ و تعرفه روز 40روز و تمدید سه سال با قابلیت دو تمدید یک ساله به میزان 
محاسبه و اخذ آن بدون کسر پرداختی هاي قبلی اقدام نمایند .

لک مبنی بر الزام به تمدید پروانه در صورت عدم تمدید از ادامه در صورت ابالغ شهرداري به ما-4
عملیات ساختمانی جلوگیري بعمل آید و اززمان اعالم ابالغ کتبی هر ماه به میزان یک درصد و 

محاسبه جریمه به میزان یک درصد پس از "ضمنا% به تعرفه و نرخ روز اخذ گردد.40حداکثر 
.انجام پذیرد) 2و3درنظر گرفتن بندهاي فوق (

* صرف ارائه درخواست تمدید از سوي مالک و ثبت در دبیرخانه شهرداري دلیل بر 
اقدام نبوده مالک یا مالکین موظفند نسبت به طی کامل مراحل اداري از جمله تائید 
موضوع توسط کارشناس شهرداري ، پرداخت عوارض متعلقه  وارائه سایر مدارك 

واست اقدام نمایند .طی یک ماه از درخمورد نیاز 
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 

% 5استرداد می باشد چنانچه پروانه ساختمانی صادر نگردیده باشد پس از کسر 
درصورتی که کمتر از % پرداختیها مسترد می گردد. 95هزینه هاي اداري معادل 

در این صورت با موافقت ماه به پایان سال مانده باشد براي سال جدید اعمال گردد.4
ق مراتب جهت پیش بینی دربودجه سال آینده به امور مالی منعکس شهرداري مناط

% منوط به تامین اعتبار در بودجه سال آتی باشد 95می گردد . در هر حال پرداخت 
و در صورت دریافت وجه پروانه ابطال میگردد.

% 95: در صورت انصراف مالک در سال صدور پروانه(سال اول) معادل 1تبصره 
% و سال سوم معادل 80ختمانی پرداخت شده ، سال دوم معادل عوارض پروانه سا

% مبلغ با موافقت شهرداري مناطق مراتب جهت پیش بینی دربودجه سال آینده 70
به امور مالی منعکس می گردد .

درصورت بقاء مهلت پروانه و درخواست انتقال مالک اولیه به غیر پروانه به نام -2
هزینه پروانه ساختمانی مالک قبلی دریافت پروانه % کلیه 1شخص جدید با دریافت 

قبل باطل و پروانه جدید  با همان مدت و شرایط بنام مالک جدید صادر میگرددو 
مراتب انتقال در نسخه اول پروانه قید میگردد .
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30عرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده ت

توضیحات ماخذ محا سبهعنوانردیففصل
شرایط اخذ پایان کار 131

ساختمانی اعم از مسکونی 
، تجاري ، اداري ، صنعتی و 

غیره 

ساختمانیپروانهدرمندرجمهلتاتمامازقبلکسانیکه:الف
مجددعوارضپرداختمشمولاخذ پایانکار نمایندبهاقدام

%100کارشناسی بصورت اخذ هزینهباستثناء.نخواهندبود
باشد 90ب: چنانچه تاریخ صدور پروانه ساختمانی قبل از سال 

%عوارضات با تعرفه و نرخ روز می گردد.5مشمول 
باشد و اعتبار 90ج: چنانچه تاریخ پروانه ساختمانی بعد از سال 

پروانه اولیه و دو سال مهلت تمدید نیز سپري شده باشد مشمول 
تعرفه روز میگردد.% عوارضات به نرخ و10

کلیه مالکین موظفند در مهلت مقرر قانونی تقاضاي گواهی - 1
پایانکار را به شهرداري ارائه و پایان کار دریافت نمایند.شهرداري 

ملزم به پاسخ کتبی به ذینفع می باشد.
صرف ارائه درخواست کواهی پایانکار از سوي مالک و -1/1تبصره 

یل بر اتمام عملیات ساختمانی نبوده ثبت در دبیرخانه شهرداري دل
مالک یا مالکین موظفند نسبت به طی کامل مراحل اداري از جمله 
تائید کارشناس شهرداري مبنی بر اتمام عملیات ساختمانی و ثبت 

مربوطه اقدام نمایند .وارائه سایر مدارك مورد نیاز در دفاتر
شهرداري ملزم به پاسخ کتبی به ذینفع می باشد 

ماه از 6چنانچه مالک یا مالکین حداکثر ظرف مدت - 2/1صره تب
تاریخ انقضاء پروانه پایانکار دریافت نمایند از شمول پرداخت مابه 

.التفاوت عوارض متعلقه معاف می باشند 
در رابطه با آندسته از متقاضیان اصالح و تغییر نقشه توسعه بنا - 2

از نیم طبقه ، خرپشته و به ازاء تغییر یا اصالح در هر طبقه  اعم
ریال عالوه بر عوارضات 1.000.000زیرزمین مشمول تغییرات مبلغ 

متعلقه بعنوان هزینه خدمات مجدد دریافت می گردد.
درصورتیکه تاخیر درصدور پایانکار ناشی از شهرداري باشد - 3

مشمول جریمه تاخیر پایانکار نخواهد بود .
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30سایر درآمدهاي موضوع ماده تعرفه عوارض و بهاي خدمات و 

توضیحات سبهماخذ محاعنوانردیففصل
عوارض عدم  حفاظ و ایمن سازي 132

محوطه ساختمانهاي در دست احداث  
مالکین و سازندگان ساختمان ملزم به ایجاد حفاظ و ایمن سازي محوطه اخذ دو برابر هزینه تمام شده به قیمت روز

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 33
ریال  2420
متـر  12درمجتمع ها و مراکز تجاري هسته مرکزي شهر و معابر بیشتر از 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 کارشناسی34
ریال 440.000متر مربع  150متر مربع  تا0از -1
ریال 550.000متر مربع 250متر مربع تا0از - 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 بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات ماخذ محا سبهعنوانردیففصل
عوارض حرف و مشاغل2

عملکردھای مشاغل در35
مختلف 

اعم از مشمولین  قانون نظام 
نظام ،صنفی و غیر صنفی

پزشکی ، نظام مهندسی ، 
خدمات الکترونیک دولت ( 

10پلیس +–دفاتر پیشخوان 
دفاتر) ، دفاتر اسناد رسمی ، 

و دفاتر وکال و دفاتر بیمه 
ازدواج و طالق 

(N)=TSPHD+
10

Nحداقل ضریب ضریب گروه شغلی :    
- 40%10اماکن عمومی  
-20%15سازندگان       

-20%                   20فروشندگان
- 50%30تعمیرکاران 

-40%35خدمات         
- 30%45دفاتر کار     

+20%55عمده فروشان 
- 60%65شرکت هاو موسسات  

Hنرخ پایه (حداقل مزدقانون کار) 
Dضریب گروه شغلی       
Sمساحت واحد شغلی  
Nضریب تشخیص 
Pنرخ منطقه اي 

** تعطیل غیرمجاز واحد شغل دلیل بر معافیت از 
و کارشناس پرداخت عوارض نیست و تائیدمتولی

ضروري است .همربوط
*** مودیان مکلفند نسبت به پرداخت عوارض متعلقه 

با مراجعه به شهرداري منطقه اقدام نمایند .
****پرداخت عوارض و بهاء خدمات پس از موعد مقرر 

% به ازاء هر ماه نسبت 2موجب تعلق جریمه اي معادل 
به مدت تاخیر خواهد بود .

رح حداقل مساحت واحد شغلی براساس ضوابط ط
تفصیلی 

عوارض افتتاح برمبناي سال صدور مجوز یا ارائه اولین 
برگ تشخیص مالیاتی درشغل مورد نظر 
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات سبهماخذ محاعنوانردیففصل

حق اشتراك مشاغل (ورود 236
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
نموده است . از صاحب اولیه آن بخود منتقل 

پروانه متقاضی اولیه باطل ،پروانه جدید به نام منتقل الیه 
صادر که اقدام جدید موجب تعلق حق افتتاح جدید می 

گردد.

ریال1.464.100ماهیانه عوارض شرکتهاي غواصی 37

عوارض فروشندگان درب و 38
پنجره و نرده مستعمل و امثال 

آن 

ریال665.500ماهیانه 
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات سبهماخذ محاعنوانردیففصل
عوارض انبار کاالي بازرگانی اعم 239

از محوطه باز و مسقف 
به ازاء هر متر مربع استفاده مفید  
به ازاء هر متر مربع مسقف             

ریال3.993
ریال5.324

فیلمهاي ایرانی       عوارض بلیط سینما 40
فیلمهاي خارجی          

% بهاء بلیط5
% بهاء بلیط5

%8حق الثبت اسناد رسمیعوارض41

عوارض نصب تابلو سردرب 42
اماکن و تبلیغات شهري 

به شرح پیوست 

عوارض خدمات شهري اتباع 43
بیگانه 

ریال 2.300.000سرپرست خانوار 
ریال 600.000اعضاء خانواده  به ازاء هر نفر

وجوه حاصل در اختیار اداره کل امور 60%
جهت %در اختیار شهرداري 40وبیگانهاتباع

مصارف مربوط به اتباع بیگانه 
عوارض کرایه دهندگان داربست 44

فلزي 
*وصول عوارض مربوط به نسبت مساحت ریال19.965ماهیانه حداقل یک ماه به ازاء هر متر مربع                                               

ساختمان در لوله ها ي بسته شده براي هر 
هر منطقه جداگانه محاسبه و دریافت 

میگردد.
**ساختمانهاي در دست احداث به هنگام 

%هزینه اشغال معبردریافت 50صدور پروانه
میگردد.
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30دهاي موضوع ماده تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآم

توضیحات سبهماخذ محاعنوانردیففصل
عوارض خدمات شهري-3

بهاي خدمات عمومی 45
الف : واحدهاي مسکونی 

تجاري ،موسسات ،خدماتی واداري واحدهاي ب : 
ج :درمانی ،آموزشی ،فرهنگی ،نظامی و سایر

به ازاء هرمتر مربع                                                     
به ازاء هر مترمربع                                                      

به ازاء هر مترمربع                                                     

ریال2.660
ریال9.300

ریال2.660

مذهبی ،مدارس دولتی و ورزشی معاف 
محاسبه بهاي خدمات عمومی به صورت سالیانه دریافت 

میگردد.

عوارض مشاغل مزاحم و آالینده زیست 46
قانون 55ماده 20محیطی شهري ( بند

شهرداریها)

+ماخذ محاسبه   × تا زمانی که شهرداري ×
نسبت به ایجاد زیر ساخت ها جهت انتقال صنوف مزاحم 

اقدامی ننموده قابلیت وصول ندارد 

=Hنرخ پایه ( حداقل حقوق فرد قانون کار )                    
=D%)  ضریب گروه                          %35.%45.%55.65(

=Sمساحت واحد                                  
=Pنرخ منطقه اي                                       

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

عناوین مندرج در این تعرفه از شمول عوارض حرف و -1
.ثنی میگرددمشاغل مست

مرجع تصمیم گیري موضوع رفع مزاحمت ، توقف -2
مهلت فعالیت ، تعطیلی ، انتقال و تخریب محل –فعالیت 

قانون 55ماده 20براساس آراء کمیسیون مقرر در بند 
. بدیهی است صدور مجوز فعالیت شهرداریها می باشد

اینگونه صنوف مشترکا توسط شهرداري منطقه مربوطه و 
.مدیریت ساماندهی صنوف مزاحم خواهد بود

درب و پنجره سازان پروفیل و 1/46
جوشکاران 

= % = /
=درودگران و مبلمان سازان 2/46 % = /
صافکاري ها 3/46

= % = /
=نقاشان اتومبیل 4/46 % = /
انبارهاي مصالح ساختمانی ؛ آهن ، 5/46

چوب ، ضایعات ، بازرگانی ، تجاري 
= % =
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات سبهماخذ محاعنوانردیففصل
=تعمیرگاه هاي اتومبیل 36/46 % = .

=ریخته گران 7/46 % = .
=جلوبندي سازان 8/46 % = .
=باطري سازان 9/46 % = .

=سنگ بري ها 10/46 % =
=هادامداري11/46 % =
=رنگ آمیزي صنایع چوبی و فلزي 12/46 % = .
=رادیاتور سازي 13/46 % = .
=انبارها و فروشگاههاي مواد شیمایی 14/46 % =
=آپاراتی ها 15/46 % = .
=تراشکاراي فلزات 16/46 % = .
=درب و پنجره سازان آلومینیوم 17/46 % = .
=کارگاههاي آسفالت 18/46 % =
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات سبهماخذ محاعنوانردیففصل

=پرس کاري و آبکارها و فایبر گالس 319/46 % = .
=تانکر سازان 20/46 % = .
21/46

=تعمیرگاههاي موتور سیکلت  % = .
22/46

موزائیک سازان ، تیرچه و بلوك و قالب 
=هاي سیمانی  % =

=اطاق سازي وانت و کامیون 23/46 % = .
24/46

=پرداخت کاري فلزات  % = .
پمپ –نفت گاز –جایگاههاي توزیع گاز 25/46

و انبارهاي مرتبط CNGبنزین و 
= % = .

=اتوسرویس 26/46 % = .
=قالیشویی 27/46 % = .



23

آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات 97سالسبهماخذ محا96سالسبهماخذ محاعنوانردیففصل
هزینه کارشناسی مشاغل مزاحم و آالینده 347

قانون 55ماده 20ندبزیست محیطی شهري(
شهرداریها) 

--

ریال550.000هرمورد ریال500.000هرمورد متر مربع 500واحدهایی تا 1/47

ریال 1.100.000هر مورد ریال 1.000.000هر مورد متر مربع 1000تامتر مربع500ازواحدهایی2/47

ریال 1.650.000هر مورد ریال 1.500.000هر مورد متر مربع 2000متر مربع تا 1000واحدهایی از 3/47

ریال2.200.000هر مورد ریال2.000.000هر مورد متر مربع 2000واحدهایی با بیش از 4/47

مزاحم و آالینده هزینه فک پلمپ مشاغل48
قانون 55ماده 20زیست محیطی شهري ( بند 

شهرداریها )

--

ریال 2.200.000ریال 2.000.000فک پلمپ با مجوز 1/48

ریال 5.500.000ریال 5.000.000فک پلمپ غیر قانونی و بدون مجوز2/48
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات 97ماخذ محاسبه سال 96سال ماخذ محا سبهعنوانردیففصل

349
-بهاي خدمات مدیریت پسماند

تفکیک (زباله تر و عدمجریمه1/49
-خشک)

1/1/49
واحدهاي مسکونی 

ریال550.000ریال500.000

شـهروندي  مقرر گردید ابتدا آموزش 

قبض صادر گردد"صورت پذیرد بعدا

2/1/49
ریال781.000ریال710.000واحدهاي تجاري 

هزینه دفن زباله هاي عادي 3/1/49

شهرداریها به ازاي هر کیلو

ریال    77ریال    70

هزینه دفن زباله هاي شهرکها و مجتمع 4/1/49
در حریم و هاي صنعتی و اداري و نظامی 

به ازاي هر کیلومحدوده شهر 

ریال1.100ریال1000
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

ماخذ محاسبه سال 96سال ماخذ محا سبهعنوانردیففصل
97

توضیحات 

ضایعات از قبیل آهن آالت، شیشه، صدور برگ تردد حمل32/49
الك، پالستیک و کارتن

 - -

ریال270.000ریال250.000نیسان1/2/49

ریال450.000ریال400.000خاور2/2/49

ریال520.000ریال480.000ترچرخ و باال10کامیون 3/2/49

فاقد برگ تردد که متوقف حمل ضایعات هزینه خودروهاي 3/49
گردیده اند عالوه بر هزینه صدور برگ تردد

 - -

ریال660.000ریال600.000نیسان1/3/49

ریال770.000ریال700.000خاور2/3/49

ریال880.000ریال800.000کامیون و باالتر3/3/49

- - هزینه تخلیه شاخ و برگ درختان در سایت دفع4/49

ریال143.000ریال130.000وانت1/4/49
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات 97ماخذ محاسبه سال 96سال ماخذ محا سبهعنوانردیففصل
ریال176.000ریال160.000کامیونت32/4/49

ریال242.000ریال220.000کامیون3/4/49

و زباله هاي ي حمل ضایعاتهاعدم رعایت ضوابط نصب تابلو بر روي خودرو5/49
شهري

--

ریال660.000ریال600.000براي بار اول1/5/49

%اضافه میگرددعالوه بر 50(تکرار تخلف)براي بار بعدي2/5/49
مبلغ فوق 

%اضافه میگرددعالوه بر 50
مبلغ فوق 

ریال22.000ریال20.000هرکیلو –هزینه جمع آوري حمل و نقل و دفن پسماندهاي عفونی و درمانی 6/49

هزینه حمل و نقل و دفن پسماندهاي عفونی که به پسماندهاي عادي تبدیل 7/49
(اتو کالو شده )شده اند

ریال16.500ریال15.000

کیلو تولید 30که در ماه کمتر از هزینه حمل و نقل و دفن پسماندهاي عفونی 8/49
ماهیانه- دارند

ریال450.000ریال450.000

کانالها به ازاء هر متر معابرهزینه تخلیه خاك و نخاله و یا هر اقدام دیگري در 9/49
طول

ریال250.000ریال200.000

حریم ، زباله و فاضالب و ضایعات در سطح معابر وهزینه تخلیه خاك و نخاله10/49
جمع آوريشهر عالوه بر

--

ریال2.000.000ریال1.850.000وانت 1/10/49

ریال3.300.000ریال3.000.000کامیونت 2/10/49

ریال4.500.000ریال4.100.000کامیون 3/10/49

%به مبلغ اولیه اضافه می 50درصورت تکرار تخلف توسط متخلف 4/10/49
گردد

مبلغ اولیه اضافه می %به 50
گردد



27

آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

سال ماخذ محا سبهعنوانردیففصل
96

توضیحات 97ماخذ محاسبه سال 

-ونخالههزینه تامین خاك 311/49

ریال77.000ریال 70.000کامیونت هر سرویس1/11/49

ریال100.000ریال 95.000کامیون هر سرویس2/11/49

ریال3.300.000ریال 3.000.000خاکبرداري بدون مجوز سازمان عالوه بر هزینه دریافت مجوز به ازاي هر سرویس12/49

ریال19.800.000ریال18.000.000یکساله –صدور مجوز فعالیت حمل و نقل  نخاله و خاکبرداري 13/49

ریال385.000ریال350.000هزینه تمدید مجوز خاکبرداري 14/49

ریال7.000.000ریال6.600.000یکساله- هزینه خدمات انبارهاي ضایعات در محدوده حریم شهر15/49

ریال3.300.000ریال3.000.000هزینه خدمات انبارهاي که پلمپ می گردند16/49

ریال198.000ریال180.000به ازاءهر الشه–هزینه دفن الشه حیوانات 17/49

- -هزینه دفن مواد فاسد که به موجب قوانین جاري ملزم به امحاء می باشد 18/49
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

سال محا سبهماخذ عنوانردیففصل
96

ماخذ محاسبه سال 
97

توضیحات 

ریال2.200ریال2.000کیلو به ازاي هر کیلو5000تا 319/49

ریال1.650ریال1.550کیلو به ازاي هر کیلو5000باالي 20/49

و دتبصره: با توجه به اینکه براي مواد مختلف روشهاي دفن متفاوتی وجود دار21/49
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 )

 - -

ریال770.000ریال700.000کانال روزانههزینه تخلیه آب در 22/49

ریال33.000ریال30.000به ازاي هر سرویسوسکوتوزین باسکول خودروها در سایت 23/49

ریال165.000ریال150.000و پایان کار حق کارشناسی بازدید جهت تخریب و خاکبرداري 24/49

- - نصب و تخلیه باکس25/49

ریال440.000ریال400.000به ازاي هر سرویس 1/25/49

ریال33.000ریال30.000از روز دوم به بعد به ازاي هر روز اضافه 2/25/49

- - هزینه تخلیه خاك و نخاله در سایت 26/49

ریال28.050ریال25.500هر سرویس تن5تا 1/26/49

ریال39.600ریال36.000هر سرویس تن5باالي 2/26/49

ریال7.700.000ریال7.000.000بابت موردمجري طرح فاضالب هارها سازي فاضالب شهري توسط شرکت27/49
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

سال ماخذ محا سبهعنوانردیففصل
96

محاسبه سال ماخذ 
97

توضیحات 

توسط خودروهاي حمل ساختمانی ، خاك و نخالهمصالححمل غیر استاندارد328/49
(فاقد چادر)

ریال770.000ریال700.000

--و شوارع معابر و جویها ، نخاله درضایعاتآشغال ، زباله ریختن1/28/49

ریال900.000ریال850.000براي بار اول 2/28/49

% به مبلغ فو ق 50براي دفعات بعد توسط متخلف 29/49
اضافه می گردد

% به مبلغ فو ق 50
اضافه می گردد

ریال20.900.000ریال19.000.000سالیانه ضایعات ماهی و آبزیان صدرو برگ ترددحمل 30/49

- - بهاي خدمات مشاغل پر زباله 1/30/49

ریال1.210.000ریال1.100.000سالیانه-متر مربع مساحت 12فروشیها تا گل 2/30/49

ریال1.320.000ریال1.200.000سالیانه- متر مربع مساحت 25گل فروشیها تا 3/30/49

ریال1.540.000ریال1.400.000سالیانه-متر مربع مساحت 25گل فروشیها بیش از 4/30/49

ریال1.650.000ریال1.500.000سالیانه- متر مربع مساحت 12سوپرمارکتهاي تا 5/30/49

ریال2.600.000ریال2.400.000سالیانه- متر مربع مساحت 25سوپرمارکتهاي تا 6/30/49



30

آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 
توضیحات 97ماخذ محاسبه سال 96سال ماخذ محا سبهعنوانردیففصل

متر مربع مساحت (فروشگاههاي زنجیره اي و هایپرمارکت) 25سوپرمارکتهاي بیش از 37/30/49
سالیانه- 

ریال3.300.000ریال3.000.000

–متر مربع مساحت (فروشگاههاي زنجیره اي و هایپرمارکت) 100تا 50سوپرمارکتهاي 8/30/49
سالیانه

ریال7.700.000ریال7.000.000

متر مربع مساحت (فروشگاههاي زنجیره اي و 100بیش تر از سوپرمارکتهاي 9/30/49
سالیانه- هایپرمارکت) 

ریال18.700.000ریال17.000.000

ریال2.700.000ریال2.500.000سالیانه-مساحت متر مربع 25رستورانها تا 10/30/49

ریال3.700.000ریال3.500.000سالیانه- متر مربع مساحت 50تا 25بیش از رستورانها 11/30/49

ریال7.700.000ریال7.000.000سالیانه- متر مربع مساحت 100تا50رستورانها 12/30/49

ریال16.500.000ریال15.000.000سالیانه-متر مربع مساحت 100بیشتر از رستورانها 13/30/49

ریال4.400.000ریال4.000.000سالیانه - متر عرض) 12میوه فروشی و سبزي فروشی ها (خیابانهاي بیشتر از 14/30/49

ریال2.750.000ریال2.600.000سالیانه- متر عرض)12تا 8میوه فروشی و سبزي فروشی ها (خیابانهاي بین 15/30/49

ریال1.540.000ریال1.400.000سالیانه- متر عرض )8میوه فروشی و سبزي فروشی ها (معابر کمتر از 16/30/49

ریال1.900.000ریال1.750.000سالیانه- متر مربع مساحت 25ها تا متراژ اغذیه فروشی 17/30/49

ریال2.700.000ریال2.500.000سالیانه–مترمربع مساحت 50مترتا25ها تا متراژ اغذیه فروشی 18/30/49

ریال3.800.000ریال3.500.000سالیانه- متر مربع مساحت 50ها تا متراژ بیش از اغذیه فروشی 19/30/49

ریال4.400.000ریال4.000.000سالیانه - تخت 10با رستوران تا مهمانسراها 20/30/49

ریال3.700.000ریال3.500.000سالیانه - تخت 10بدون رستوران تا مهمانسراها 21/30/49
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 
توضیحات 97ماخذ محاسبه سال 96سال ماخذ محا سبهعنوانردیففصل

ریال22.000.000ریال20.000.000سالیانه –ستاره 4و5ي هتل ها322/30/49

ریال16.700.000ریال15.000.000سالیانه –ستاره 1و2و3ي هتل ها 23/30/49

(پسماند غیر ) کلینیکها ،مطبها(،آزمایشگاهها،دندانپزشکی هادرمانگاه ها 24/30/49
عفونی )سالیانه  

ریال3.300.000ریال3.000.000

ریال13.200.000ریال12.000.000بیمارستان ها(پسماندغیرعفونی ) سالیانه 25/30/49

ریال660.000ریال600.000سالیانه - مردانه پیرایش 26/30/49

ریال1.320.000ریال1.200.000سالیانه -آرایشگاه زنانه 27/30/49

ریال5.500.000ریال5.000.000سالیانه –متر مربع مساحت 25تاآشپزخانه ها 28/30/49

ریال 8.000.000ریال 7.500.000سالیانه –متر مربع مساحت 50متر تا25آشپزخانه ها بین 29/30/49

ریال 11.000.000ریال 10.000.000متر مربع مساحت 50آشپزخانه بیش از 30/30/49

ریال1.375.000ریال1.250.000سالیانه  - کافه تریاها و کافی شاپ ها 31/30/49

ریال1.320.000ریال1.200.000سالیانه -بستنی و آبمیوه فروشی ها 32/30/49

ریال1.400.000ریال1.200.000سالیانه  - فروشگاههاي مرغ و ماهی و تخم مرغ 33/30/49

ریال5.500.000ریال5.000.000سالیانه –بارفروشان میوه و تره بار 34/30/49

ریال7.700.000ریال7.000.000سالیانه - تاالرهاي پذیرایی 35/30/49

ریال1.320.000ریال1.200.000سالیانه - خواربارفروشی ها 36/30/49
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30ماده تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع 
توضیحات 97ماخذ محاسبه سال 96سال ماخذ محا سبهعنوانردیففصل

ریال660.000ریال600.000سالیانه - خشکبارو آجیل فروشی ها 337/30/49

ریال3.960.000ریال3.600.000سالیانه –متر مربع مساحت 25ی هاتا متراژ تعمیرات38/30/49

ریال5.500.000ریال5.000.000سالیانه–متر مربع مساحت 50تا 25ی هابین تعمیرات39/30/49

ریال7.700.000ریال7.000.000سالیانه–متر مربع مساحت 50ی هاتا بیش از تعمیرات40/30/49

ریال10.000.000- نمایندگی هاي مجاز خودرو 41/30/49

ریال2.700.000ریال2.500.000سالیانه–آپاراتی 42/30/49

ریال3.300.000ریال3.000.000سالیانه–تعویض روغن 43/30/49

ریال3.800.000ریال3.600.000سالیانه- کارواش 44/30/49

ریال3.000.000- وکالت ، اسناد رسمی شرکتها و بانکها ( شعبات )45/30/49

ریال1.320.000ریال1.200.000سالیانه –مراکز آموزشی ، آموزشگاههاي آزاد46/30/49

ریال1.320.000ریال1.200.000آش فروشی ها ، کله پزي و سیرابی فروشی ها ( طباخی ) سالیانه 47/30/49

ریال16.500.000ریال15.000.000سالیانه - راه آهن 48/30/49

ریال3.850.000ریال3.500.000سالیانه -و کارگاه کابینت سازيمبل سازي و درودگري و نجاري 49/30/49

ریال16.500.000ریال15.000.000سالیانه –فرودگاهها50/30/49

2.000- به ازاء هر متر مربع و دفاتر بیمهمراکز اداري دولتی و غیر دولتی51/30/49

سالیانهکسب%عوارض50سالیانهکسب%عوارض50سالیانه –سایر صنوف 52/30/49
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

ماخذ محاسبه سال 96سال ماخذ محا سبهعنوانردیففصل
97

توضیحات 

بهاء خدمات تولید کنندگان پسماند ( اماکن مسکونی جهت 353/30/49
هر واحد )  

ریال750.000ریال750.000

ریال2.200.000ریال2.000.000هزینه فک پلمپ مغازه ها 54/30/49

تولید خاك و نخاله به ازاي هر متر مربع بناي احداثیهزینه 55/30/49
(پروانه ساختمانی )

--

ریال6.500ریال6.000ساختمانهاي مسکونی56/30/49

ریال16.000ریال15.000ساختمانهاي تجاري57/30/49

ریال8.800ریال8000سایر موارد58/30/49

تولید خاك ونخاله ناشی از تخریـب ملـک، حفـاري و    هزینه 59/30/49
خاکبرداري( به ازاء هر متر مکعب )

ریال12.000ریال11.000
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30عرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده ت

توضیحات 97سال96سالماخذ محا سبهعنوانردیففصل
---سیما،منظروفضاي سبز شهريسازمانعوارض  خدمات350

ریال798.600ریال726000طولبه ازاء هر متر ازبین بردن پرچین در حین احداث بنا 1/50
هرس شاخه و شاخسار به ازاي متر مکعب کـه شـامل هـرس ،    2/50

حمل و جابجایی شاخ وبرگ می باشد  
ریال665.500ریال605.000به ازاء هر مترمکعب 

ریال508.200ریال605.000سانتی متر 30- 15با محیط بن جابجایی درخت با مجوز سازمان سیما،منظروفضاي سبز شهري 3/50

ریال609.400ریال462.000سانتی متر50- 30با محیط بن جابجایی درخت با مجوز سازمان سیما،منظروفضاي سبز شهري4/50

جابجایی درختچه با مجـوز سـازمان سیما،منظروفضـاي سـبز     5/50
شهري

ریال169.400ریال554000سانتی متر30-15با محیط بن 

جابجایی درختچه با مجـوز سـازمان سیما،منظروفضـاي سـبز     6/50
شهري

ریال202.400ریال154000سانتی متر 50- 30با محیط بن 

توقف هر گونه اشیاء ووسایل اسقاطی یا مسـتعمل متروکـه در   7/50
بوستانهاي عمومی وزمین هاي شهري با کاربري فضاي سبز 

به اضافه هزینه ریال5.711.000ریال184000به ازاء هرمورد     
حمل و نقل جمع 
آوري و نگهداري

نصب تابلوهاي تبلیغاتی در میادین ، پارکها ،حاشیه فضاي سبز 8/50
بدون مجوز شهرداري مشمول جمع آوري و هزینه 

تایک متر مربع       - 
بیش از یک مترمربع - 2

ریال180400
ریال292.000

ریال       198.440
ریال321.200

به اضافه هزینه 
حمل و نقل جمع 
آوري و نگهداري
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30عرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده ت

توضیحات ماخذ محا سبهعنوانردیففصل
آویختن و نصب هر نوع سر لوحه و آگهی به درخت ، دیوار و یا 39/50

عرض گذر و همچنین الصاق آگهی در سطوح مشرف به معـابر  
ــدون اجــازه شــهرداري   ــه ب (ســازمان ســیما عمــومی و ابنی

،منظروفضاي سبز شهري )

ریال800.000هزینه جرثقیل(ساعتی )ریال 1.320.000
ریال 400.000هزینه نیرو 

ریال 1.200.000هزینه تنظیف 

ریال 1.320.000الصاق آگهی روي تابلوهاي عمومی و شهري به ازاء هر مورد10/50

% 10مراجعین اخذ پروانـه سـاختمانی مکلـف شـوند حـداقل      11/50
% فضاي عرصه باز را به فضـاي  15مساحت کل ملک به عبارتی 

سبز اختصاص دهند 

براساس قیمت کارشناسی زمین در هر 
منطقه 

اگر متقاضی داراي پروانه ساختمان باشد و 
فضاي سبز محوطه را اجرا نکند باید قیمت 

% از فضاي عرصه باز ( 25کارشناسی معادل 
حیاط ) را به حساب سازمان سیما منظر و 

فضاي سبز شهري جهت گسترش قضاي سبز 
شهري واریز نماید 

مالکین امالك داراي کار بري مسکونی و تجاري کـه مجـاز بـه    12/50
% زمـین بـه عنـوان سـطح اشـغال یـا عرصـه        100استفاده از 

ساختمانی مسقف می باشند موظف میگردند نسبت بـه ایجـاد   
ــادل  ــام   10مع ــاغ ب ــورت ب ــه ص ــود ب ــین خ ــاحت زم % مس

( روفگاردن ) اقدام نموده در غیر این صورت پـس از محاسـبه   
اد فضاي سبز (بام سبز ) به اضافه صـدي پـانزده بـه    ریالی ایج

منظور ایجاد فضاي سبز از مالک دریافت نمایند .

68و67الحاقیه 

%مبالغ الحاقیه جریمه گردد6650و65الحاقیه صفحه درآمد حاصل از خسارت تبلیغات دیواري غیر مجاز 13/50
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30ماده عرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوعت

توضیحات ماخذ محا سبهعنوانردیففصل
الزم است همزمان با اخذ پایانکار ساختمان ، فضاي سبز موجـود نیـز   314/50

کارشناسی و ثبت گردد و در صورت تخلف یا از بین رفتن فضاي سبز 
سـبز عمـومی    موجود مالک یا مالکین ملزم به پرداخت هزینه فضاي 

قانونی بر اساس مصوبه شوراي محترم شهر شوند .

از منابع درآمدي فضاي سبز ایجاد گرددریال400.000به ازاء هر متر مربع مبلغ 

% درآمد حاصل از تفکیک و تغییر کاربري فضـاي سـبز و باغـات    15/50100
به منظور توسعه واحداث  فضاي سبز جدید 5مصوب کمیسیون ماده 

شـهرداري قـرار   سازمان سیما ، منظر و فضاي سبزشـهري اختیاردر 
گیرد  

براساس قیمت کارشناسی زمین در هر منطقه 

متـر در  50در مواردي که قطعات فضاي سبز ریز دانه با مساحت زیـر  16/50
مجاورت پالك هاي با کاربري دیگر قرار گرفته اند ، این قطعات پس از 
تعیین نرخ ارزش افزوده درآمد ناشی از آن بحساب سـازمان فضـاي   
سبز و پارکها قرار گیرد . قابل فروش به مالکان پالك هاي مجاور مـی  

سازمان در آمد حاصله براي توسعه فضاي سبز در اختیار % 100باشد و 
قرار خواهد گرفتسیما ، منظر و فضاي سبزشهري شهرداري 

براساس تعیین نرخ ارزش افزوده 

ریال 363.000هزینه کارشناسی و بازدیداز درخواستهاي شهروندان و سایر ادارات 17/50

با توجه به واگـذاري زمـین هـایی بـا کـاربري فضـاي سـبز توسـط         18/50
% درآمد حاصله در اختیارسـازمان پارکهـا و   100شهرداریهاي مناطق 

فضاي سبز قرار گیرد 

براساس قیمت کارشناسی زمین در هر منطقه 
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بندرعباسآیین نامه مالی شهرداري 30عرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده ت

توضیحات 97سال96سالماخذ محا سبهعنوانردیففصل

وارد کردن خسارت به سطح باغچه هاي 319/50
حاشیه اي ،پارکهـا و باغهـاي عمـومی    
ــاري و  ــاري ،درختک ــاري و چمنک ،گلک

جدول بندي

الف: خسارت وارده براثرتصادف هر 
متر مربع 

ب: خسارت وارده ناشی از دورزدن 
خالفیا هر اقدام 

ھر متر مربعدیگر

ریال632.500

ریال181.500

سانتی 50درخت با محیط بن تا-1قطع غیر عمد درخت  20/50
متر براي درختانی مانند لیمو ،نارنج 
،گارم زنگی ،جم ،کنار،توت ،انبه 

،نخل و ... 
سانتی 50درخت با محیط بن تا- 2

متر براي درختانی مانند چریش 
جنگلی ،چنال ،گل ابریشم،فیکوس 

و...
سانتی 50درخت با محیط بن تا-3

متر براي درختانی مانند 
کنوکارپوس، اکالیپتوس

ریال7.800.00-

ریال9.360.000

ریال6.240.000

سانتی متر عالوه بر 100درخت با محیط بن تا
سانتی متر 10مبلغ پایه به ازاء هر

ریال محاسبه و به ازاء هر سانتی 440.000مبلغ
متر مازاد بر یک متر هر سانتی متر مبلغ 

.ریال محاسبه می گردد.1.080.000

عوارض گـرفتن مجـوز (پروانـه بهـره     21/50
برداري ) جهـت ایجـاد پـارك بـازي و     

شهربازي 

متر مربع 300سطح شهر تا -1
متر مربع 300نوار ساحلی تا - 2

ریال17.000.000-
ریال22.000.000

متر مربع در سطح شهر 300به ازاء هر متر مازاد 
ریال محاسبه گردد.42.500مبلغ 

متر مربع در نوار ساحلی 300به ازاء هر متر مازاد 
ریال محاسبه گردد73.400مبلغ 

مدت مجوز یکساله می باشد
بــه ازاء تمدیــدهر مجــوز (پروانــه   22/50

بهره برداري )
سطح شهر -1
نوار ساحلی - 2

ریال15.000.000-
ریال20.000.000
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات 97سال96سالماخذ محا سبهعنوانردیففصل

ساماندهی مشاغل شهري و فرآورده هاي 351
کشاورزي 

-

--

هرراس گوسفند -1عوارض ذبح احشام ( به شیوه صنعتی )1/51
هرراس گاو و گوساله -2
هر نفر شتر- 3

ریال150.000
ریال600.000
ریال800.000

ریال170.000
ریال690.000
ریال920.000

روده پاك کنی گوسفندي -1عوارض آالیش بران2/51
شکمبه گوسفندي -2
کنــی کلــه و پاچــه پــاك -3

گوسفندي
پوست کنی گوسفندي -4
شکمبه گاوي -5
کله پاچه پاك کنی گاوي-6
پوست کنی گاوي-7

ریال7.000
ریال40.000
ریال5.000

ریال7.000
ریال7.000
ریال7.000
ریال7.200

ریال7.700
ریال44.000
ریال5.500

ریال7.700
ریال7.700
ریال7.700
ریال7.920
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده تعرفه عوارض 
توضیحات 97سال96سالماخذ محا سبهعنوانردیففصل

هرراس گوسفند و بز -عوارض ذبح احشام (به شیوه سنتی )33/51
هرراس گاو و گوساله -2
هر نفر شتر- 3

ریال100.000
ریال200.000
ریال 250.000

ریال110.000
ریال220.000
ریال 275.000

هرراس گوسفند و بز -عوارض خدمات به بازارعرضه دام  4/51
هرراس گاو و گوساله -2
هر نفر شتر- 3

ریال15.000
ریال30.000
ریال70.000

ریال16.500
ریال33.000

ریال770.000

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

عــوارض خــدمات نگهــداري و باســکول بــه 5/51
چوبداران 

هرراس گوسفند و بز -1
هرراس گاو و گوساله -2
هر نفر شتر- 3

ریال15.000
ریال30.000
ریال75.000

ریال16.500
ریال33.000
ریال82.500

ریال77.000ریال70.000هردستگاه عوارض خدمات تنظیف کامیونت حمل گوشت 6/51

ریال15.00016.500هردستگاه خدمات تنظیف کامیونت حمل دام عوارض7/51

ریال30.00033.000به ازاء هر کیلو درآمد حاصل از فروش ضایعات حرامی دامی8/51

ریال 50.000- به ازاء هر کیلواستفاده از چربی حاصل از کشتار و فروش آن9/51

استفاده از فروش استخوان حاصل از کشـتار  10/51
دام 

ریال 45.000- به ازاء هر کیلو

خدمات مازاد بر تائیدیه دامپزشکی ریال 15.000- هر راس گوسفندعوارض تائیدیه مجوزات دامپزشکی 11/51

ریال 2.200.000- ماهیانه اجاره اتاق کله پاك کنی 12/51

ریال1.200.000- ماهیانه اجاره آغل چوبداران 13/51

ریال1.500.000- ماهیانه به ازاء هر نفرنفر 2-عوارض کمک سالخان 14/51
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات 97محاسبه سالماخذ 96سال ماخذ محا سبهعنوانردیففصل
--ورودیه  ( میدان میوه و تره بار ) 352

ریال 11.000به ازاء هر بار ریال 10.000به ازاء هر بار سواري1/1/52

ریال11.000به ازاء هر بارریال10.000به ازاء هر باروانت 2/1/52

ریال 21.450ازاء هر باربه ریال 19.500به ازاء هر بارکامیونت 3/1/52

ریال 30.800به ازاء هر بارریال 28.000به ازاء هر بارچرخ 6کامیون 4/1/52

ریال 38.000به ازاء هر بارریال 34.000به ازاء هر بارچرخ 10کامیون 5/1/51

ریال 47.300به ازاء هر بارریال 43.000به ازاء هر بارچرخ به باال10کامیون 6/1/52

22هزینه خدمات حاصل از فعالیت دستفروشان مستقر در محـل  2/52
بهمن 

ریال 850.000ماهیانه ریال 800.000ماهیانه 

ریال 700.000به ازاء هر گاري ماهیانه ریال 700.000به ازاء هر گاري ماهیانه هزینه خدمات گاریهاي باربر میدان تره بار و سطح شهر3/52

ریال 900.000ماهیانه (بانوان )ریال 80.000به ازاء هر روز هزینه خدمات دستفروشان شب بازار طالقانی 4/52
ریال 2.000.000ماهیانه (آقایان )

ریال 1.100.000به ازاء هر مکان ریال 1.000.000به ازاء هر مکان هزینه خدمات کارشناسی جانمایی مکان  5/52

% حق التوزین ( باسکول ) 10به میزان % حق التوزین ( باسکول ) 10به میزان عوارض حق التوزین (باسکول ) اعم از پرو خالی 6/52
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات 97سال ماخذ محاسبه 96سال ماخذ محا سبهعنوانردیففصل
درآمد حاصل از  خودروهاي سیار عرضه محصوالت کشاورزي 37/52

در مکانهاي مصوب
ریال2.000.000ماهیانه  ریال150.000به ازاء هر روزتوقف  

ریال1.000.000سالیانه  ریال1.000.000سالیانه عوارض ساماندهی کفاشان سطح شهر 9/52

ریال 150.000به ازائ هر روز توقف - هزینه خدمات دستفروشان بازار هفتگی 11/52

طبق صورتجلسه  کارگروه درآمدي - جرایم تخلفات ساختمانی و شهري و غرامتها(جریمه ها ) 14/52

ریال 100.000به ازاء هر روز توقف - عوارض اغذیه فروشان سیار 17/52

ریال 1.500.000ماهیانه - عوارض غرفه بازارچه ماهی فروشان پشت شهر 19/52

واقـع در  -عوارض ساماندهی دالالن خریدو فـروش خـودرو  20/52
بهمن22خیابان 

پس از ساماندهی - - 
به تعرفه عوارض و 
بهاءخدمات الحاق 

می گردد
تازمانی نسبت به باتوجه به موضوعیت - عوارض ساماندهی کارگران فصلی 21/52

زیرساختهاي الزم اقدامی صورت 
نپذیرد.قابلیت وصول ندارد

مورخ 884/1عطف به نامه شماره - جرائم( به پیوست )22/52
شوراي اسالمی شهر و نامه 14/11/96

فرمانداري (در 10/11/96مورخ 14002/9223
خصوص الحاقیه جرائم مقتضی است مبناي 

عوارض بهاءو محاسبه قانوئنی در تعرفه 
مد نظر قرار گیرد97خدمات سال 
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 
توضیحات 97ماخذ محاسبه سال 96سال ماخذ محا سبهعنوانردیففصل

--سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر353

عوارض واگذاري حـق امتیـاز بهـره بـرداري     1/53
خطوط شهري اتوبوس و مینی بوس 

ریال600.000هردستگاه اتوبوس 
ریال580.000هر دستگاه مینی بوس 

ریال660.000هردستگاه اتوبوس 
ریال638.000هر دستگاه مینی بوس 

عوارض واگذاري حـق امتیـاز بهـره بـرداري     2/53
خطوط حومه اتوبوس ومینی بوس 

ریال1.500.000هردستگاه اتوبوس 
ریال1.450.000هردستگاه مینی بوس 

ریال1.650.000هردستگاه اتوبوس 
ریال1.595.000هردستگاه مینی بوس 

عوارض واگذاري حـق امتیـاز بهـره بـرداري     3/53
خطوط بین شهري اتوبوس و مینی بوس  

ریال2.000.000هردستگاه اتوبوس 
ریال1.950.000هردستگاه مینی بوس 

ریال2.200.000هردستگاه اتوبوس 
ریال2.145.000هردستگاه مینی بوس 

عوارض هزینه خـدمات واگـذاري اتوبـوس و    4/53
مینی بوس 

ارزش اتوبوس و مینی بوس%3ارزش اتوبوس و مینی بوس3%

عوارض صدور پروانه شرکتهاي حمـل و نقـل   5/53
5درون شهري اتوبوس و مینی بوس با اعتبار 

ساله 

ریال40.150.000ریال36.500.000
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات 97ماخذ محاسبه سال 96سال ماخذ محا سبهعنوانردیففصل
ریال220.000.000ریال220.000.000عوارض صدور پروانه نمایندگی تاکسی بی سیم 6/53

7/53
عوارض صدور پروانه نمایندگی سرویس مدارس 

ریال36.300.000ریال33.000.000

8/53
عوارض صدور پروانه نمایندگی تاکسی تلفنی ،سرویس ، مجتمع ها وهتل ها 

ریال53.240.000ریال48.400.000

9/53
%امتیاز صدور پروانه 20%امتیاز صدور پروانه 20عوارض انتقال پروانه نمایندگی شرکتهاي حمل و نقل درون شهري 

% امتیاز صدور پروانه 40% امتیاز صدور پروانه 40عوارض تمدیدسالیانه پروانه شرکتهاي حمل و نقل(تاکسیرانی )10/53

11/53
ریال7.260.000ریال6.600.000عوارض بکارگیري در تاکسی بی سیم ، فرودگاه ، گردشی ، اسکله حقانی  

ریال4.950.000ریال4.500.000عوارض بکارگیري در اسکله رجایی ، راه آهن ، ترمینال 12/53

ریال1.100.000ریال1.000.000عوارض جابجایی بین خطوط تاکسی شهري 13/53

عوارض صدور خدمات پروانه بهره برداري اشخاص حقیقی کارت تاکسی موقت ( در 14/53
ریال1.331.000ریال1.210.000قالب طرح )

عوارض صدور خدمات پروانه بهره برداري اشخاص حقیقی کارت تاکسی موقت ( 15/53
ریال2.600.000ریال2.420.000خارج از طرح ) 
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده تعرفه

ماخذ محاسبه سال 96سال ماخذ محا سبهعنوانردیففصل
97

توضیحات 

عوارض صدور خدمات پروانه بهره برداري اشخاص حقیقی ( کارت سرویس 316/53
مدارس خودرو شخصی و خودروهاي شرکتهاي حمل و نقل ) 

ریال1.597.200ریال1.452.000

عوارض صدور خدمات پروانه بهره برداري اشخاص حقیقی کارت سرویس 17/53
مدارس جهت تاکسی 

ریال700.000ریال660.000

عوارض امتیاز واگذاري تاکسی توسط تاکسیرانی خصوصی و تاکسی افزایش 18/53
و تبدیل پالك شخصی به تاکسی 

ریال7.260.000ریال6.600.000

عوارض تاکسی تبدیل به احسن به ناوگان و از رده خارج کردن تاکسی 19/53
( جدید ) 

ریال2.200.000ریال2.000.000

ریال20.000.000درون استانی عوارض ناشی از انتقال تاکسی به شهر دیگر 20/53
ریال24.200.000خارج از استان 

درون استانی 
ریال50.000.000

خارج از استان 
ریال100.000.000

ریال968.000ریال880.000کد شناسایی )–کار شهرشناسی –عوارض حاصل ازصدور پروانه تاکسیرانی(دفترچه 21/53

تمدید و صدور المثنی پروانه ، دفترچه تاکسیرانی ، مجوزموقت ، عوارض 22/53
کارت تاکسی موقت ، سرویس مدارس و وانت بار 

ریال 363.000مالک:
ریال 181.500کمکی :

ریال 399.300مالک:
ریال 199.650کمکی :

23/53
عوارض ثبت نام و پذیرش اولیه از متقاضیان ( تاکسیرانی ) 

ریال266.200ریال242.000

ریال 199.650ریال181.500عوارض خدمات و برگزاري آزمون شهرشناسی ، کالس توجیهی 24/53

عوارض حق اشتراك وبهاي خدمات حق عضویت وخدمات خودرویی دراتحادیه 25/53
سراسر کشور (براي هر خودرو ) در بدو ورودتاکسیرانی 

براساس نرخ مصوب اتحادیه تاکسیرانی 
کشور 

براساس نرخ مصوب 
اتحادیه تاکسیرانی کشور 

26/53
ریال77.000ماهیانهعوارض حق عضویت ماهیانه به ازاء هر دستگاه تاکسی ون 

ریال920.000سالیانه
ریال84.700ماهیانه
ریال1.012.000سالیانه

27/53
عوارض حق عضویت ماهیانه به ازاء هر دستگاه تاکسی ویژه 

ریال88.000ماهیانه 
ریال1.050.000سالیانه

ریال96.800ماهیانه 
ریال1.155.000سالیانه
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات 97ماخذ محا سبه سال 96ماخذ محا سبه سال عنوانردیففصل
ریال 726.000سالیانه ریال 660.000سالیانه عوارض حق عضویت ماهیانه به ازاء هر دستگاه تاکسی خطی 328/53

ریال 110000ماهیانه عوارض حق عضویت ماهیانه اتومبیلهاي پالك سفید (تاکسی موقت ) خطی29/53
ریال 1.320.000سالیانه 

ریال 121.000ماهیانه 
ریال 1.450.000سالیانه 

ریال165.000ماهیانه عوارض حق عضویت ماهیانه اتومبیلهاي پالك سفید (تاکسی موقت ) ویژه30/53
ریال2.000.000سالیانه 

ریال181.500ماهیانه 
ریال2.200.000سالیانه 

عوارض حق عضویت سالیانه به ازاء هر دستگاه اتومبیل سرویس مدارس و 31/53
(تمدید)اتومبیلهاي شرکتهاي حمل ونقل و آژانس 

درصد عوارض صدورخدمات 50ریال  770.000
پروانه بهره برداري اشخاص 

حقیقی(کارت سرویس مدارس 
خودرو شخصی و خودروهاي 

شرکتهاي حمل و نقل )
سرویس اتومبیلهاي سرویس مدارس بابت یک سال تحصیلی عوارض حق 32/53

(خودرو شخصی )
ریال5.000.000ریال4.598.000

عوارض حق سرویس اتومبیلهاي سرویس مدارس بابت یک سال تحصیلی33/53
( تاکسی )

ریال2.420.000ریال2.2000.000

--جرائم و تخلفات تاکسیدار34/53

ریال665.500ریال605.000عدم انجام سرویس مشخص شده در پروانه 35/53

ریال931.700ریال847.000عدم انجام خدمت در مکان و زمان معین شده توسط سازمان 36/53

ریال665.500ریال605.000سپردن پروانه تاکسیرانی به غیر جهت رانندگی با تاکسی 37/53

با اخذ تعهد محضري 847.000باراول راننده غیر مجاز 38/53
،بار دوم ارجاع به کمیته انضباطی

با اخذ تعهد 931.700باراول 
محضري ،بار دوم ارجاع به 

کمیته انضباطی
رانندگی با تاکسی که مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروانه مطابقت 39/53

ندارد 
ریال665.500ریال605.000

ریال532.000ریال484000موجهامتناع از حمل مسافر بدون عذر 40/53

ریال532.000ریال484.000حمل مسافر با شرایطی خارج از مقررات 41/53

عدم رعایت شئونات اسالمی ، اجتماعی و اخالقی که برابر 42/53
دستورالعملهاي ارائه شده می بایستی رعایت شود 

براساس راي کمیته انضباطی صورت 
پذیرد 

براساس راي کمیته انضباطی 
صورت پذیرد
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات سبهماخذ محاسبهماخذ محاعنوانردیففصل
توقف تاکسی و تابع تصمیمات کمیته توقف تاکسی و تابع تصمیمات کمیته انضباطی ارتکاب به جرم درحین رانندگی و یا با استفاده از تاکسی 343/53

انضباطی 
ریال798.600ریال726.000عدم رعایت نرخ هاي مصوب 44/53

توقف در پارکینگ و ارجاع به کمیته پارکینگ و ارجاع به کمیته انضباطیتوقف در عدم نصب تاکسیمتر در صورت الزام به نصب آن45/53
انضباطی

ریال، بار دوم توقف در 726.000بار اولعدم استفاده از تاکسیمتر46/53
پارکینگ و ارجاع به کمیته انضباطی

ریال، بار دوم توقف در 798.600بار اول
پارکینگ و ارجاع به کمیته انضباطی

ریال665.500ریال605.000تکرار تخلفات راهنمایی و رانندگی47/53

عدم استفاده از لباس فرم نظیف و وضعیت ظاهري آراسته توسط 48/53
راننده هنگام ارائه سرویس

ریال ،بار دوم ارجاع به کمیته 726.000بار اول 
انضباطی

ریال ،بار دوم ارجاع به 798.600بار اول 
کمیته انضباطی

ریال532.000ریال484.000عدم انجام نظافت درون و برون تاکسی برابر دستورالعملهاي صادره 49/53

ریال665.500ریال605.000عدم نصب پالك کد شناسایی در محل دید مسافر50/53

رانندگی با تاکسی که پروانه بهره برداري آن توسط مراجع ذیربط اخذ 51/53
تا صدور پروانه بهره برداري جدید باطل شده استیا بطور موقت 

توقف در پارکینگتوقف در پارکینگ

عدم توجه کامل به اخطارها و تذکرات بازرسان سازمان در امور 52/53
تاکسیرانی

ریال، بار دوم ارجاع به کمیته 726.000بار اول 
انضباطی

ریال، بار دوم ارجاع به 798.600بار اول 
انضباطیکمیته 

خروج بدون مجوز از محدوده شهر یا مسیري که براي تاکسی مجاز 53/53
اعالم شده 

ریال665.500ریال605.000

کمتر از یکماه از مهلت گذشته باشد اتمام مهلت پروانه یا مجوز تاکسیرانی54/53
و بیشتر از یکماه به ازاء هر ماه ریال242.000

ریال242000

کمتر از یکماه از مهلت گذشته باشد 
و بیشتر از یکماه به ازاء ریال266.200

ریال266.200هر ماه 
ریال399.300ریال363.000همراه نداشتن پروانه یا مجوز تاکسیرانی55/53
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات 97سالماخذ محا سبه96سالماخذ محا سبهعنوانردیففصل
ریال399.300ریال363.000عدم نصب تابلوي سقفی تاکسی356/53

ریال399.300ریال363.000نداشتن آرم مخصوص و بغل نویسی مسیر57/53

ریال و ارجاع به کمیته 1.330.000ریال و ارجاع به کمیته انضباطی1.210.000فروش سهمیه سوخت58/53
انضباطی

ریال665.500ریال605.000عدم نصب برچسب نرخنامه کرایه تاکسی59/53

ریال532.000ریال484.000پارك کردن تاکسی در ایستگاه60/53

ریال665.500ریال605.000حمل بار تجاري با تاکسی61/53

ریال ماه اول،ماه دوم ارجاع به 484.000هفته اي عدم فعالیت تاکسی در سطح شهر بدون عذر موجه(غیر فعال)62/53
کمیته انضباطی

ریال ماه اول،ماه دوم 532.000هفته اي 
ارجاع به کمیته انضباطی

بعد از یک هفته به ازاء هر ماه ریال363.000بعد از یک هفته به ازاء هر ماه اخذ شدهعدم مراجعه راننده تاکسی به سازمان جهت پیگیري مدارك 63/53
ریال399.300

% ارزش خودرو(نظرسازمان 5/3)% ارزش خودرو(نظرسازمان تاکسیرانی5/3عوارض نقل و انتقال ،حقوق پروانه بهره برداري انتقال سند تاکسی 64/53
)تاکسیرانی

--ورودیه54

ریال11.000به ازاء هر بارریال10.000به ازاء هر بارسواري تاکسی و ون 1/1/54

ریال16.500به ازاء هر بارریال15.000به ازاء هر بارسواري شخصی ،اداري ،نظامی و سایر 2/1/54

ریال22.000بار              به ازاء هرریال20.000بار                       به ازاء هروانت بار 3/1/54
ریال16.500ساعت 24به ازاء هرریال15.000ساعت 24به ازاء هرمینی بوس 4/1/54

ریال33.000ساعت     24به ازاء هر ریال30.000ساعت24به ازاء هر وساتوبوس و مینی ب5/1/54

ریال33.000به ازاء هر بار ریال30.000به ازاء هر بار خاور و کامیونت نیمه سنگین 6/1/54
ریال38.500به ازاء هر بار              ریال  35.000به ازاء هر بارکامیون سنگین7/1/54
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توضیحات 97ماخذ محاسبه سال 96سال ماخذ محا سبهعنوانردیففصل
هزینه جبران خسارت تخلفـات درمحوطـه   32/54

پایانه
--

ریال165.000به ازاء هر بارریال150.000به ازاء هر بارریختن زباله از خودرو  در محوطه 3/54

ریال550.000به ازاء هر بارریال500.000به ازاء هر بارانجام تعمیرات خودرویی در محوطه پایانه4/54

ریختن هرگونـه مـواد نفتـی و روغنـی در     5/54
محوطه پایانه 

هرمتر مربع در هر به ازاء 
مرحله

به ازاء هرمتر مربع در هر ریال600.000
مرحله

ریال660.000

ریال330.000به ازاء هر بارریال300.000به ازاء هر بارپارك خودرو درمحلهاي غیرمجاز6/54

ریال330.000به ازاء هردستگاه ریال300.000به ازاء هردستگاه پایانهشستشو خودرو در محوطه 7/54

خرابی –ایجاد آلودگی صوتی ناشی از بوق زدن 8/54
و...

ریال385.000به ازاء هر بارریال350.000به ازاء هر بار

اعم از اجاره یا سرقفلیریال40.000%10ماهیانه به ازاء هر متر مربع ریال36.300ماهیانه به ازاء هر متر مربع خدمات غرفه خدماتی و تنقالتی هزینه9/54

خدمات دفـاتر فـروش بلـیط و خـدمات     هزینه 10/54
مسافري 

ریال33.000%10ماهیانه به ازاء هر متر مربع ریال30.250ماهیانه به ازاء هر متر مربع 

ریال60.000%10ماهیانه به ازاء هر متر مربع ریال54.450ماهیانه به ازاء هر متر مربع خدمات هر واحد انبار توشه و امانات هزینه 11/54

ریال165.000ریال150.000ریختن زباله توسط مغازه داران  12/54
ریال825.000ریال750.000دیوارنویسی ،نصب پالکاردو غیره در پایانه 13/54
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توضیحات 97سال96سالماخذ محا سبهعنوانردیففصل
تاکسی عوارض تامین هزینه هاي خدمات عمومی و شهري 314/54

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

ریال14.641
ریال 21.901

ریال 17.545
ریال 29.282
ریال 43.923

عــوارض پــارکومتر (طــرح کــارت توقــف خــودرو 15/54
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 

ریال5.500
ریال5.500
ریال7.500

ریال6.000
ریال6.000
ریال8.250

جریمه استفاده از کاربري غیر مرتبط (نصب عناصر 16/54
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 

ریال300.000
ریال420.000

ریال330.000
ریال462.000

عوارض از کامیون هـا و تانکرهـایی کـه از حـریم     17/54
شهري و اسکله هاي شهر بارگیري می نمایند 

به ازاء هر دستگاه در هر مرحله از 
بارگیري 

ریال60500ریال55.000

عوارض بهره برداري از معـابر (عـوارض سـاخت و    18/54
شکل استاندارد و ترافیکی در معـابر  Uنصب موانع 

پیاده )

ریال500.000ریال446.600هر متر لوله 
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توضیحات 97سال96سالماخذ محا سبهعنوانردیففصل
ــوارض319/54 ــین آالت ع ــامیون و ماش ــتگاه ک از هردس

براساس ظرفیت 
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  19.910روزانه
ریال 26.510روزانه  

ریال  14.641روزانه 
ریال  21.901روزانه
ریال 29.161روزانه  

ســاماندهی ماشــین آالت ســنگین وراه عــوارض
سازي ساختمانی   

ریال9350ورودي هر دستگاه کامیون و کامیونت 
ریال3300به ازاء هر ساعت 

ریال10.285ورودي 
به ازاء هر ساعت

ریال3.630
هر دستگاه ماشین آالت راه سازي و 

ساختمانی
ریال15.000ورودي 

ریال4.000به ازاء هر ساعت
ریال16500ورودي 

به ازاء هر ساعت
ریال4.400

طراحی پالن ایمنی ،امور کارشناسـی ، مشـاوره و   20/54
خدماتی 

متر100تا 
مازاد بر آن به ازاء هر متر

ریال 6.875.000
ریال           27.500

ریال 7.563.000
ریال           30.250

در صورت نیاز به عملیات 
نقشه برداري جهت طراحی 
پالن بهاء خدمات برابر نرخ 
نظام مهندسی محاسبه و 

دریافت می گردد

دستگاه خودرو ماهیانه100تاظرفیت -عوارض پارکینگ هاي عمومی و خدماتی 21/54
دستگاه خودرو ماهیانه250تا 100از -
خودرو بیشتر دستگاه 250از -

ماهیانه

ریال 1.100.000
ریال 1.650.000
ریال 2.200.000

ریال 1.210.000
ریال 1.815.000
ریال 2.420.000
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات 97سال96سالسبهماخذ محاعنوانردیففصل
عوارض بارترافیکی درصورت 355

عبور از معابر اصلی و داخلی 
شهر

محور7کمرشکن 
محور 8کمرشکن 
محور9کمرشکن 
محور10کمرشکن 
محور11کمرشکن 

محور12بوژي 
محور13بوژي 
محور14بوژي 
محور15بوژي 
محور16بوژي 
محور17بوژي 
محور19بوژي 
محور20بوژي 

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

ریال3.993.000
ریال4.658.500
ریال5.989.500
ریال6.122.600
ریال7.320.500
ریال7.986.000
ریال7.986.000
ریال7.986.000
ریال8.651.500
ریال8.651.500
ریال8.651.500
ریال8.651.500
ریال8.651.500

با احتساب کشنده +محوردالی +محورکمرشکن

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

توضیحات 97سال96سالسبهماخذ محاعنوانردیففصل
محور21بوژي 355

محور22بوژي 
محور23بوژي 
محور24بوژي 
محور25بوژي 
محور26بوژي 
محور27بوژي

محور28بوژي 
محور29بوژي 
محور30بوژي 
محور31بوژي 
محور32بوژي 
محور33بوژي 
محور34بوژي 
محور35بوژي 
محور36بوژي 
محور37بوژي 

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
ریال7.865.000

ریال10.285.000
ریال10.285.000

ریال10.285.000

ریال8.651.500
ریال8.651.500
ریال8.651.500
ریال8.651.500
ریال8.651.500
ریال8.651.500
ریال8.651.500
ریال8.651.500
ریال8.651.500
ریال8.651.500
ریال8.651.500
ریال8.651.500
ریال8.651.500
ریال8.651.500
ریال11.313.500
ریال11.313.500
ریال11.313.500
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات 97سال96سالماخذ محا سبهعنوانردیففصل
موتورلنج باري براساس ظرفیت تن سالیانه عوارض سالیانه شناورهاي سیزده گانه356

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 خنبارج

سالیانه به تن کشتی صیادي براساس ظرفیت صید
سالیانه تن کشتی باري براساس ظرفیت

کشتی مسافربري براساس ظرفیت مسافر به ازاء هر 
نفر سالیانه 

هر نفر سالیانه20بیش از اتوبوس دریایی تاظرفیت
نفر

ریال12100
ریال6050

ریال145.200
ریال145200
ریال145.200

ریال12100
ریال12100
ریال12100
ریال12100
ریال6050
ریال18150
ریال36300

ریال30250

ریال13.400
ریال6.700

ریال160.000
ریال160.000
ریال160.000
ریال13.400
ریال13.400
ریال13.400
ریال13.400
ریال6.700
ریال20.000
ریال40.000

ریال33.300

نفر 15حداکثر هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان مسافري 57
نفر26تا16ظرفیت بین 

نفر27ظرفیت باالي 

ریال500.000-
ریال700.000

ریال  900.000
نفر 15حداکثر هزینه صدور پروانه اشتغال ناوگان مسافري 58

نفر26تا16ظرفیت بین 
نفر27ظرفیت باالي 

ریال500.000-
ریال700.000
ریال900.000

تن3.5زیر هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان باري 59
تن6تا3.5بین 

تن  6بیش از 

ریال800.000-
ریال1.200.000
ریال 1.500.000

تن3.5زیر هزینه صدور پروانه اشتغال ناوگان باري 60
تن6تا3.5بین 

تن6بیش از 

ریال650.000-
ریال900.000

ریال1.000.000
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات 97سال96سالماخذ محا سبهعنوانردیففصل

وانت بار از قبیل پیکان ، مزدا ، تویوتـا  عوارض سالیانه حرف و مشاغل (سیار ) 361
و نظایر آن 

وانت بار از قبیل نیسان ، لنـدکروزر و  
نظایر آن  

چرخ  6کامیون 
چرخ  10کامیون 
چرخ به باال10کامیون 

ماشین آالت راه سازي و سـاختمانی و  
نظایر آن  
اتوبوس  

مینی بوس 

ریال121.000

ریال 181500

ریال 266.200
ریال302.500
ریال363.000
ریال544.500

ریال302.500
ریال205.700

ریال133.100

ریال199.650

ریال 292.820
ریال332.750
ریال399.300
ریال598.950

ریال332.750
ریال226.270

سیلندر تکعوارض شماره گذاري موتور سیکلت62
دوسیلندر                                                                        

بیش از دوسیلندر                                                   

ریال907.500
ریال145.200
ریال217.800

ریال998.250
ریال159.720
ریال239580
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30سایر درآمدهاي موضوع ماده تعرفه عوارض و بهاي خدمات و 

ماخذ محا سبه سبهماخذ محاعنوانردیففصل
96سال

ماخذ محاسبه 
97سال 

توضیحات 

تک سیلندرعوارض سالیانه موتور سیکلت363
دو سیلند ر

بیش از دو سیلندر

ریال30.250
ریال 36.300
ریال 42.350

ریال33.275
ریال 39.930
ریال46.585

عوارض شماره گذاري وانت ، 64
کامیون وکامیونت ...

فروش کارخانه (داخلی ) قیمت %5/1حسب مورد معادل 
(وارداتی  ) مجموع ارزش گمرکی و %5/1حسب مورد معادل 

حقوق ورودي 

عوارض سالیانه وانت ، کامیون و 65
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 66
سنگین راه سازي و ساختمانی و 
حفاري ( غلطک ، دامپر ، 
لیفتراك ، لودر ، گریدر ، 
بلدوزر، بیل میکانیکی ، میکسر 

فنیشر ... )، اسکیپر ، جرثقیل ،

ریال1.331.000ریال1.210.000به ازاء هر دستگاه سالیانه 
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات سبهماخذ محاعنوانردیففصل

فرهنگی ورزشیسازمان 367

%مبلغ قرارداد50عوارض معامالت و نقل و انتقال دکه 1/67

%قرارداد به 10افزایش ( منطقه گردشگري سورو)و رستوراندرآمد حاصل از اجاره پالژ2/67
صورت ساالنه

ریال50.000.000هزینه خدمات جابجایی امتیاز دکه هاي استیجاري  3/67

چاپخانه (بنر ، سربرگ هاي اداري و ... )درآمد حاصل از تاسیس 4/67

نرخ کارشناسیدرآمد حاصل از اجاره مرکز خالقیت کودك 5/67

شرح پیوست آتش نشانی و خدمات ایمنیسازمان بهاء خدمات 68
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات 97ماخذ محاسبه سال 96سال ماخذ محا سبهعنوانردیففصل
- آرامستان متوفیاتسازمان بهاء خدمات 369

ریال5.500.000ریال5.500.000کفن و دفن بزرگسال 1/69

ریال4.400.000ریال4.400.000سال 12تا5کفن و دفن خردسال 2/69

ریال2.750.000ریال2.750.000سال 5تا1کفن و دفن نوزاد 3/69

ریال1.100.000ریال1.100.000کفن و دفن جنین تا یک سال 4/69

ریال1.810.000ریال1.810.000والبسهتغسیل 5/69

ریال 1.980.000- همسطح ساز قبور بزرگسال 6/69

ریال990.000- همسطح سازي قبور نوزاد7/69

ریال 550.000- اعضاء بدن 8/69

ریال 30.250.000- پیش فروش قبور 9/69

ریال 12.705.000- مجهول الهویه بزرگسال 10/69

ریال 6.600.000- نوزاد مجهول الهویه 11/69
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مالی شهرداري بندرعباسآیین نامه 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات 97ماخذ محاسبه سال96سالماخذ محا سبهعنوانردیففصل
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات370

اختصــاص درآمــد حاصــله از محــل اجــاره دکلهــاي 1/70
مخابراتی و ارتباطی ( ملک شهرداري  

طبق قیمت کارشناسی 

حق الزحمه کارشناسی بازدید میدانی فیبر نوري  2/70
-

ریال484.000متر: 150تا0از -1
ریال605.000متر : 25تا0از - 2
ریال726.000متر : 500تا0از -3
متر به ازاء هر متر 500مازاد بر-4

ریال 1210طول 
اضافه بر آیتم محاسبه شده در 

3ردیف 
آیتمهاي یک و دو و سه و چهار -

نمی گردندبا همدیگر جمع 

ردیف فوق با عنایت به مغایرت با دستورالعمل 
نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاري و عدم 
توضیحات در ماخذ محاسبه عوارض صرفا 
درصورت استفاده از بستر فیبر نوري ایجاد شده 

.بالمانع است 

حق الزحمه کارشناسی و چاپ کروکی فیبر نوري طبق 3/70
درخواست

ریال750.000-

سقف تعرفه ماهیانه استفاده ازمیکـرو داکـت /سـاب    4/70
داکت /داکت

به شرح پیوست یک -

) BTSصدور مجوز براي احداث هر سـایت مخـابراتی (  5/70
(ملک غیر شهرداري )

طبق قیمت کارشناسی با -
هماهنگی حوزه شهرسازي 

صدور مجوز براي احـداث هـر دکـل ارتبـاط بیسـیم      6/70
رادیویی ( ملک غیر شهرداري 

طبق قیمت کارشناسی با -
هماهنگی حوزه شهرسازي 

ریال GIS-2.000.000چاپ نقشه 7/70

براساس دوره آموزشی -ITآموزش تخصصی 8/70
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سقف تعرفه ماهیانه استفاده از میکرو داکت /ساب داکت /داکت 

میکرو داکت شاخص تعرفه
)Dقطر(

D˂=1cm

ساب داکت 
)Dقطر(

1cm˂D˂=3cm

داکت 
)Dقطر(

D=11cm
اهیانه م)تعرفه Lطول(

هر متر ( ریال )
L<=500m10.000 ریال 60.000ریال 29.000ریال

500m<L<=200m8.000 ریال 48.000ریال 22.000ریال
200m<L<=500m6.000 ریال 36.000ریال 15.000ریال

L>=500m4.000 ریال 24.000ریال 8.000ریال

به نسبت روزهاي استفاده از تعرفه باید ،امکانات کسري از ماه در اختیار متقاضی قرار داده شده باشد ،و یا در پایان استفاده از امکانات اینروعدر صورتی که در ش)1تبصره 
امکانات در محاسبه و از متقاضی دریافت شود .

کسري از طول یک متر ، به باال گرد و در محاسبات تعرفه لحاظ خواهد شد .) 2تبصره 

د از حوضچه هاي فیبر نوري شهرداري بندرعباس براي کلیه ادارات /نهادها / شرکتهایی که مایل به استفاده از امکانات میکرو داکت /ساب داکت / داکت می باشند بای)3تبصره 
دسترسی به امکانات استفاده کنند .

متر را 500انات تعرفه حداقل کلیه ادارات / نهادها / شرکتهایی که مایل به استفاده از امکانات میکرو داکت /ساب داکت / داکت می باشند ، باید براي استفاده از امک) 4تبصره 
زه اول طول براي میکرو داکت / ساب داکت / داکت مورد استفاده ، پرداخت کنند .براساس تعرفه با
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات 97ماخذ محاسبه سال96سال ماخذ محا سبهعنوانردیففصل

شهريهزینه جبران خسارت تخلفات 371

ریختن مواد نفتی و روغن در سطح معابر و جویهـاي  1/71
آن

ریال 1.331.000ریال1.210.000

آلوده کردن هوا( دودناشی از سـوزاندن اشـیاءوزباله   2/71
)براي هر بار

ریال 1.331.000ریال1.210.000

آلوده کردن هوا( نصب لوله یا کانال به دیوارخـارجی  3/71
هربارگذر)مشرف به 

ریال 1.331.000ریال1.210.000

پارك طویل المدت وسائـط نقلیه اسقاطی یامستعمل 4/71
جمع آوري و انتقال  درصـورت  ه ها،ومتروکه در کنار

مراجعه دریافت هزینـه جمـع آوري و حمـل بعـالوه     
هزینه نگهداري

برابر هزینه انجام شده بعالوه 
%اضافه25

برابر هزینه انجام شده بعالوه 
%اضافه25
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آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس30عرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده ت

ماخذ محاسبه 96سال ماخذ محا سبهعنوانردیففصل
97سال 

توضیحات 

در و امورمشابه یا نقاشی کردن نمودن مخطط نوشتن ،35/71
سطح مشرف به معابر عمومی و ابنیـه بـدون اجـازه    

شهرداري به ازاء هر متر مربع 

به انضمام هزینه هاي پاکسازي و زیباسازي به ریال 3.300.000ریال3.000.000
% اضافه 25احتساب 

آویختن و نصب هرنوع سرلوحه و آگهی به درخـت ،  6/71
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 1.320.000ریال1.200.000
% روزانه به صورت 50%اضافه درصورت تکرار 25

دریافت میگردد.تصاعدي 

بـه ازاء  عمومی و شهري الصاق آگهی روي تابلوهاي 7/71
هر مورد 

ریال 1.320.000ریال1.200.000

وارد کردن خسارت به تابلوهاي راهنمایی و رانندگی ، 8/71
شهرداري و تأسیسات شهري بنحـوي کـه از حالـت    

انتفاع ساقط گردد به ازاء هر مورد 

هزینه تابلو بعالوه %20هزینه تابلو بعالوه
20%

ذبـــح احشـــام در محلهـــاي غیـــر مجـــاز                                               9/71
به ازاء هر راس 

ریال250.000
ریال 275.000

%به صورت تصاعدي اضافه 50به ازاء هربار تکرار 
میشود

عدم رفع خطر از بناها و دیوارهاي شکسته مشرف به 10/71
معابر عمومی و گذرها 

اقدام عالوه "درصورت عدم رفع خطر شهرداریراساریال 7.986.000ریال7.260.000
% 25انضمام نرخ روزبر خسارت هزینه متعلقه را به 

.دریافت گردداضافه

و اوراق، میـوه ، پهن کردن بساط و گـذاردن اشـیاء   11/71
ادوات کار یا اجناس براي فروش در پیاده روو گـذرها  
ویا مقابل مغازه و خانه ها و مساجدو غیره به ازاء هـر  

مورد در روز

%به صورت تصاعدي اضافه 50به ازاء هربار تکرار ریال 935.000ریال850.000
میشود.
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مالی شهرداري بندرعباسآیین نامه30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

توضیحات 97ماخذ محاسبه سال96سالماخذ محا سبهعنوانردیففصل
رها سازي احشام در سطح معابر ، فضاي سبز و میادین 312/71

، پارکها و ... به ازاء هر رأس 
گوسفند وبز

گاووگوساله و اسب
شتر

ریال550.000
ریال910.000

ریال1.270.000

ریال 605.000
ریال 1.001.000

ریال 1.397.000

درصورت تکرار تحویل بهزیستی

% 20هزینه جمع آوري بعالوه عدم جمع آوري تابلوهاي فرسوده و نازیبا 13/71
اضافه

هزینه جمع آوري بعالوه 
% اضافه20

صدور مجوز قطعی براي دکه جدید منوط به ترمیم 
محل قبلی می باشد

و کثیف نمودن  پیاده روهـا بـه وسـیله    کردن مسدود 14/71
ماشینها ي در حال تعمیر در جلوي تعمیرگاهها به ازاي 

براي مرحله اول در روز دستگاه هر

% به صورت تصاعدي به مبلغ 50درصورت عدم اقدام ریال 1.331.000ریال1.210.000
فوق اضافه میگردد.

عدم ترمیم معبر حاصل از جابجایی دکه هـاي سـطح   15/71
شهر 

صدور مجوزقطعی براي دکه جدید منوط به ترمیم ریال 3.327.500ریال3.025.000
محل قبلی می باشد . با اخذ هزینه جبران خسارت 

% به نرخ روز20بعالوه
خیابانهـا و معـابر سـطح    درشناورهاي دریاییتوقف16/71

روزاول شهر
درصورت تکرار عالوه بر مبلغ خسارت به ریال 3.993.000ریال3.630.000

% حداکثر یک هفته پس از 50صورت تصاعدي با نرخ 
اقدام و هزینه متعلقه بعالوه "انقضا شهرداري راسا

%عالوه بر خسارت دریافت می نماید25
تعمیر انواع شناورهاي دریایی در ساحل دریا17/71

( محلهاي غیر مجاز) به لحاظ ایجاد آلودگیهاي زیست 
محیطی و مخالف زیباسازي و همچنین تولید ضـایعات  

هربارناشی از تعمیر به میزان 

ریال3.327.500ریال3.025.000

رهاسازي الندیگراف، دوبه و نظایر آن در ساحل دریا ( 18/71
محلهاي غیر مجاز ) به لحاظ ایجاد مزاحمت و مغایر بـا  

روز اول  زیباسازي ساحل 

% به صورت تصاعدي تا دو هفته پس از 50روزبعدي ریال 6.655.000ریال6.050.000
جمع آوري کل هزینه بعالوه "آن شهرداري راسا

اضافه میگردد.% هزینه ها 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*
.محاسبه ودریافت می گرددماهیانه ت % دیرکردبه صور2در 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 .

الوه بر پرداخت اصل بدهی مشمول خسارت تأخیر در تأدیه اقساط بدیهی مودیان ناشی از عوارض درآمد بهاء خدمات و غرامتها ( چک ، سفته ، ضمانت نامه و اوراق بهادار ) ع***
محاسبه ودریافت میگردد .  ماهیانه % دیرکرد که به صورت 2ادل جریمه مع

ر و چگونگی محاسبه عوارض آنهاآئین نامه نحوه نصب تابلو در سطح شه
: تابلوهاي آموزشی و اداري :الف

سانتی متر باشد.120) تابلو ارتفاعتعداد یک عدد تابلو نصب بر سر درب ورودي اصلی( به صورت افقی) که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودي ساختمان و حداکثر (- 1

از جنس فلکس فیس یا نئو پالستیک 50*70استثناء مجتمع هاو پاساژهاي مجاز تجاري و خدماتی )واقع شده باشد نصب یک عدد تابلو به ابعاد تبصره : در صورتیکه آموزشگاه در مجتمع ها ( به 
با قاب فلزي و منبع نور مشروط به رعایت طرح تفصیلی بر پیشانی ساختمان بالمانع است .

سانتی متر می باشد.15متري از کف معبر 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 39.000فضاي سبز شهري و اخذ تعهد محضري سایر مالکین به ازاي هر متر مربع ماهیانه ومنظر،ازمان سیما تابلوهاي خارج از ضوابط فوق در صورت تائید ستبصره : 

: تابلوهاي تجاري و خدماتی ب

می باشد.سانتی متر180تابلو ارتفاعتعداد یک عدد تابلو نصب بر سر درب ورودي اصلی( روي پیشانی ) که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودي ساختمان و حداکثر -1

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

سانتی متر می باشد.20معادل به باالمتري 5/3اع ارتفازسانتی متر و 15متري از کف معبر 5/3تا 5/2حداکثر ضخامت کتیبه یا قاب تابلو از ارتفاع نصب-2
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تبصره : در هر حال حداقل ارتفاع نصب در صورت وجود بالکن کف بالکن خواهد بود.

مـالکین طبقـه   رضایت محضـري از  با بالکن )(باالتر از کفتا ارتفاع زیر پنجره یا جان پناه طبقه اولفاقد پیشانی کتیبه یا قاب تابلو مربوط به واحدهاي تجاري و خدماتی ارتفاعحداکثر -3
سانتی متر می باشد.120فوقانی 

همکف در صورتیکه صرفاً معرف نوع کسـب  وشیشه نویسی، نوشتن روي سایبانهاي مجاز، استفاده از نئون متصل به شیشه در اندازه متناسب در جهت شناسایی واحدهاي تجاري ،خدماتی-4
باشد بالمانع است.

ریال محاسبه می گردد.49.000در صورتیکه شیشه نویسی معرف کاال( خارج از معرف واحد تجاري و خدماتی ) باشد به ازاء هر متر ماهیانه تبصره :

مت هاي مشخص از بنا و متناسب ي قسنصب تابلوشناسایی مجموعه هاي بزرگ تجاري بصورت حروف یاآرم بدون قاب درقسمت فوقانی و ورودي هاي مجموعه بامراعات سایر ضوابط و یا رو-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

داراي طرح مصوب ، بدنه سازي نما بوده و درآن مشخصات کتیبه قاب و تابلو پیش بینی شده است صرفاً برابر طرح مصوب شوراي استفاده از تابلو در خیابان ها، محوطه هاو مجموعه هایی که -7
اسالمی شهر اجرا می گردد.

دام به نصب توسط شهرداري منطقه کنترل خواهد گردید.هنگام صدور پروانه ساختمان به مالکین ابالغ و در زمان پایان ساختمان در صورت اقاماکن 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

الب باشد.نوشتار و تصاویر کلیه تابلوهاي شناسایی و تبلیغاتی نباید مغایر با شئونات و ارزش هاي اسالمی و انق-10

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

ح کلی ساماندهی معابر توسط شهرداري تعیین خواهد گردید.: در کلیه موارد ارتفاع تابلو متناسب با طر1تبصره 

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

"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 تابلوهاي بندهاي الف :3تبصره 
به منزله معرف می باشد . مازاد برآن براساس ردیف الف بند د و به صورت سالیانه محاسبه میگردد.

یه 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 رعایت کلیه ضوابط ته-13
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: تابلوهاي تبلیغاتیج

چگونگی نحوه محاسبه عوارض تابلوهاي تبلیغاتی به شرح ذیل می باشد:

ریال 240.000تابلوهاي تبلیغاتی کاالهاي ایرانی تولید شده درون استان به ازاء هر متر مربع ماهیانه -1

ریال 340.000تابلوهاي تبلیغاتی کاالهاي ایرانی تولید شده خارج از استان به ازاء هر متر مربع ماهیانه -2

ریال 590.000تابلوهایتبلیغاتی کاالهاي خارجی به ازاء هر متر مربع -3

ریال 590.000ریال  و براي تولیدات خارجی به ازاء هر متر مربع 290.000یانه تابلوهاي نمایندگی هاي فروش و خدمات پس از فروش براي تولیدات داخلی به ازاء هر متر مربع ماه-4

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

نرخ  عرضطول تعداد ماه =تابلوعوارض

و بنرها و پالکاردهاي تبلیغاتی LCD,LEDتابلو د:

ریال ماهیانه 110.000به ازاء هر متر مربع تا یک متر مربع –معرف 

ریال ماهیانه 22.000از یک متر مربع به باال به ازاء هر متر مربع اضافه  –معرف 

ریال  ماهیانه 220.000تا یک متر مربع –تبلیغاتی 

ریال ماهیانه 550.000از یک متر مربع به باال به ازاء هر متر مربع اضافه –تبلیغاتی 

ریال سالیانه 2.750.000*عوارض تبلیغات ترسیمی بر بدنه وسائط نقلیه به ازاء هر متر مربع مبلغ 

ریال سالیانه 2.200.000*عوارض تبلیغات تصویري به ازاء هر متر مربع مبلغ 

الع رسانی بدون درج هر گونه برند یا نام تجاري و تابلوهاي انتظـامی و ترافیکـی از پرداخـت عـوارض     *تبلیغات مذهبی ، هنري ، اجتماعی ، ورزشی و تابلوهاي که جنبه آموزش شهروندي و اط
مستثنی می باشند .

ریال درروز110.000*عوارض نصب پالکارد ، بنر در رفوژ وسط به ازاء هر متر مربع 

ریال1.100.000ي به ازاء هر متر مربع هفتگی ** عوارض نصب بنر یا بوم برروي چهارپایه در میادین و معابر با مجوز شهردار
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ریال نصب هر نوع بنر منوط به اخذ مجوز و پرداخت هزینه می باشد در صورت عدم پرداخت و اخذ 11.000ساعت )24***بنرهاو پالکاردهاي تبلیغاتی و مناسبتی به ازاء هر متر مربع در هر روز (
.مجوز ، شهرداري مجاز به جمع آوري می باشد 

و سردفتران : تابلوهاي معرفی خدمات پزشکی و وکالي دادگستريو

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

متر 3.5سانتی متر و ارتفاع از کف 150سانتی متر و حداکثر پیش آمدگی از بر ملک 7050به ازاء هر واحد یک عدد تابلو 

مالکین تهیه و بـر سـردرب ورودي اصـلی    تابلو پزشکان و سایر حرف پزشکان و وکالي دادگستري در صورتی که در مجتمع ها تعداد آن بیش از سه واحد خدماتی باشد یک تابلو با توافق- 2
باالترین طبقه ساختمان تجاوز ننماید .متر وطول آن از3.5سانتی متر و ارتفاع از کف 150از بر ملک چسبیده و یا به بدنه ساختمان که پیش آمدگی 

تفاده از دو نقطه ساختمان مربوطه جهت ایجـاد  تبصره : در صورتی که معرف واحدهاي خدماتی ( حرف پزشکان ووکال ي دادگستري ) دراین تابلو امکان جابجایی وجود نداشته باشد مجاز به اس
تابلو مشترك می باشد .

.ا و آزمایشگاهها که در طبقه همکف واقع شده باشند برابر بند یک  مجاز می باشد تابلو درمانگاهها و داروخانه ه- 3
مجاز به نصب تابلو می باشند .2درمانگاهها و داروخانه ها و آزمایشگاه ها یی که در طبقات باالي همکف واقع شده باشند همانند بند -4

در آن ساختمان نباشد به ازاء هر متر و وکال و سردفتران چنانچه به تعداد مازاد به تابلو مصرف ، نیاز داشته باشندمنوط به اینکه منفصل به همان ساختمان و بیش از دو نقطه تابلو مازاد پزشکان 
ریال 190.000ماهیانه 

:چگونگی مراحل صدور مجوز نصب تابلو 

ه درخواست متقاضی و اخذ دستوراز مدیر منطق-1

مراجعه به واحد فنی وشهرسازي که آیا ملک مورد نظر تجاري بوده و یا داراي پایان کار می باشد یا خیر ؟-2

ر ؟یبایی مورد تائید باشد یا خیمراجعه به واحد زیبا سازي و ارائه تصویر تابلو وتائید از واحد زیبا سازي و همچنین حوزه خدمات شهري که تابلو فوق به لحاظ ایمنی و ز-3

مراجعه به اداره درآمد و نوسازي و امالك و بازدید کارشناس درآمد و تطبیق با تعرفه تابلو و اخذ عوارضات متعلقه برابر ضوابط -4

صدور مجوز تابلو و ارائه تصویر از تابلو پس از نصب و درج در پرونده مشاغل متقاضی -5

متولی صدورمجوز تابلوها اداره درآمد می باشد .-6
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:شدخواهدتشویقشاملزیرمواردتمامحصولصورتدرسبزباماجراي-

.باشدیافتهاختصاصسبزفضايبهباممفیدمساحت% 40ازبیش: الف

.باشدشدهساختهمصوبهاينقشههمچنینوشهرداريتأئیدموردومصوباجراییجزئیاتاساسبر: ب

.گرددکاشتدرختاصلهیکبام،سبزفضايمساحتازمترمربع40هرازاءبه،ايسازهشرایطحصولصورتدر: ج

تشویقاعطايبهنسبتباال،مواردشرایطحصولصورتدرتادارداختیارشهرداريشهر،سبزفضايسرانهافزایشبالطبعوسبزبامساختانگیزهافزایشوتشویقجهت-13
:نمایداقدامزیرهاي

مبلغهستند،ازساختمانیپروانهاخذحالدرکههاییساختمانبرايشهرداري،تأئیدمورداجراییمشخصاتبا،) سبزفضاي% 40برمازاد(سبزفضايمترمربعهرازاءبه: الف
.گردندمیمعافیتمشمولزیرشرحبهتراکمعوارض

مازادتراکمعوارضپرداختازمترمربعیکشهرداري،تأئیدمورداجراییضوابططبق) سبزفضاي% 40برمازاد( گستردهسبزفضايمترمربعهراجرايصورتدر-1- الف
.گردندمیمعاف

مازادتراکمعوارضپرداختازمترمربع2شهرداري،تأئیدمورداجراییضوابططبق) سبزفضاي% 40برمازاد( فشردهنیمهسبزفضايمترمربعهراجرايصورتدر- 2- الف
.گردندمیمعاف

معافمازادتراکمعوارضپرداختازمترمربع3شهرداري،تأئیدمورداجراییضوابططبق) سبزفضاي% 40برمازاد( فشردهسبزفضايمترمربعهراجرايصورتدر-3- الف
.گردندمی

سالناجتماعات،سالننظییر) (غیرمسکونی(سبزبامبامرتبطهايکاربريساختجهتدراضافهطبقهیکدرتراکماعطايبهنسبتبام،مفیدمساحت% 30میزانبه-ب
.گردداقداماجراییوايسازهضوابطواصولتمامرعایتنیزوبازفضايومعبرسمتدربام،هايلبهازگرفتنفاصلهنیزوقانونیعوارضاخذبابامرويبر... ) وورزشی

سبزفضايبرابرسهاجرايشرطبهمتر،پنجحداکثرواحدهرازاءبهساختمانی،سبزفضايکسربهنسبتتواندمیمتقاضیسبز،بامساختانگیزهافزایشوتشویقجهت- ج
.نمایداقدامشهرداريتأئیدمورداجراییمشخصاتبابامدر
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، ساختمان مورد نظر از عوارض  سالیانه نوسازي معاف خواهد بود .درصد مساحت مفید با م باشد 40در صورتی که مساحت بام سبز ایجاد شده بیش از -د

:شودکسر) وجودصورتدر( ساختمانکلتراکمهزینهاززیرجدولطبقالف،–11بندسبزفضاي%  40برمازادبام،درسبزفضايمترمربعهراختصاصازاءبه–ه 

405060708090100درصد فضاي سبز از سطح خالص پشت بام

برابر کسري سرانه 6درصد کاهش هزینه تراکم ساختمانی از آیتم  
برابرجهت 8مسکونی واز آیتم –در کاربري هاي مسکونی وتجاري 

تجاري ها
0102030

چارتضوابطتفضیلیطرحضوابط

p5/p،6/p،7/p/4متوسطتراکم

p3/p،6/p،5/p/2کمتراکم

p6/p،7/p،8/p/5زیادتراکم

درصد600و400،500%300تجاري

َ
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اخص هاي موثر بر هر گونه تبلیغات محیطیش

)97( اجاره ماهیانه هر متر مربع سال 

ریال10.000هر متر مربع ديقیمت پیشنها

توضیحاتامتیازمشخصات شاخصشاخصردیف
45مرکز تجاري شهرمناطق شهرداري1

45بلوارساحلی
45بلوار امام

30بلوار امام حسین
40ورودي هاي شهر

30منطقه یک
30منطقه دو
30منطقه سه

15میادین و چهارراه هارده راه2
13خیابانهاي منتهی به میادین و چهارراه ها

12متر20تا 12مسیرهاي با عرض 
10متر و باالترین40تا 20مسیر هاي با عرض 

10مسیر هاي کمربندي و دسترسی شهر به شهرکها
10متر مربع یا کمتر12اندازه تابلو اندازه تابلو3

13تابلوهاي نصب شده برروي پلهاي عابر پیاده
13متر مربع20متر تا 12تابلوهاي 

15متر مربع به باال20تابلوهاي 
5وجهییک وجه تابلو4

10دو وجهی
12سه وجهی

15چهار وجهی
10بیلبورد و پلهاي عابر پیاده ، تلویزیون شهري و تبلیغات بر ساختمانهاي در حال ساختنوع تابلو5

8ستونهاي تبلیغاتی ، استندها ، پانل هاي تجاري و برد دیواري
5مختلف تبلیغات وسائط نقلیه و سایبانهاي تبلیغاتیایستگاههاي حمل و نقل شهري کیوسکهاي 

8تبلیغات حجمی
10طرحهاي 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 
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1397شهرداري بندرعباس فهرست پیشنهادي درآمدي سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

ارقام به ریال

*محدوده شهر تا پلیس راه آن شهر می باشد.

توضیحات97مصوب 96نرخ سال مبناي محاسبهتعریف خدماتعنوان خدماتردیف
صدور گواهی حریق یا 1

حادثه
تائید رسمی وقوع حریق یا حادثه در 

محل معین با ذکر زمان و خسارت وارده

از زمان اعزام 
کارشناس تا پایان 
مرحله تدوین و 

گزارشتهیه 

رایگانرایگان

تعیین و صدور علت 2
حریق یا حادثه به 

درخواست مال باخته، 
مراجع قضایی انتظامی 

شرکتهاي بیمه و 
غیره...

اعزام کارشناس جهت بررسی و  
علت  حادثه با ذکر زمان و مکان 

وقوع

مغازه مسکونی و خودرو تامحدوده -1
شهر*بندرعباس

000/700000/805

سایر اضافه میشود 
هزینه ها مانند: تهیه و 
چاپ فیلم و عکس و ... 

جهت گزارش

مغازه مسکونی و خودرو در خارج -2
ازمحدوده شهر*بندرعباس

000/650/1500/897/1

ادارات و بانکها وکارگاهها تا - 3
نفر ساعتمحدوده شهر* بندرعباس

000/000/2000/300/2

وکارگاهها خارج از ادارات و بانکها -4
نفر ساعتمحدوده شهر بندرعباس

000/000/4000/000/4

احتیاط حریق و نجات 3
اختصاصی

(ایستگاه فرعی)

به درخواست ادارات سازمانها شرکتها 
نفر ساعتموسسات دولتی و خصوصی 

000/600هر ساعت درون شهر-1
000/200/1هر ساعت خارج شهر-2

000/690هر ساعت درون شهر-1
000/380/1هر ساعت خارج شهر-2

4
تهیه و بازدید  دستورالعمل 
ایمنی و خدمات مشاوره اي

اعزام کارشناس جهت بازدید کارشناسی 
وتهیه دستور العمل ایمنی

از زمان اعزام تا 
تنظیم دستور 

العمل

000/300به ازا هرواحد تادوطبقه 
000/300مازاد برآن به ازا هرواحد 

000/450هر واحد تجاري
000/400تمدید جواز کسب 

000/000/2خدمات مشاوره اي نفر ساعت 

000/345به ازا هرواحد تادوطبقه 
000/345مازاد برآن به ازا هرواحد 

500/517هر واحد تجاري 
000/460تمدید جواز کسب 

000/300/2خدمات مشاوره اي نفر ساعت 

به اضافه سایر هزینه ها 
شامل تهیه و چاپ 

و فیلمعکس 

طراحی و اجراي  5
سیستمهاي ایمنی

اعزام کارشناس جهت بازدید و طراحی 
قرارداد فی ما بینسیستم ایمنی

نیما بیطبق قرارداد فنیما بیطبق قرارداد ف

آموزش دستگاههاي ایمنی 6
از زمان تا پایان اعزام کارشناس جهت آموزشآتش نشانی

ماموریت و بازگشت
000/575بر اساس ساعت000/500ساعتبر اساس 

آموزش عمومی مدارس و 7
مقدماتی اطفاحریق یکروزه 

آتش نشانی

آموزش ایمنی با گرایش آتش نشانی براي 
مدارس -کلیه سطوح و تمام مقاطع سنی

عمومی-

ساعت آموزش 4
تئوري و عملی

مدارس رایگان
000/750سایروعمومی هر ساعت 

مدارس 
500/862سایروعمومی هر ساعت 

مقرر گردید در بودجه 
و اعتبارات شهرداري 
به عنوان کمک لحاظ 

گردد



72

1397فهرست پیشنهادي درآمدي سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري بندرعباس 

ارقام به ریال 

توضیحات97مصوب 96نرخ سال مبناي محاسبهتعریف خدماتعنوان خدماتردیف

آموزش ایمنی با گرایش آتش نشانی جهت آموزش مقدماتی اطفاء حریق 8
کسب مهارت باصدور گواهینامه

روز تئوري و عملی1
روز تئوري و عملی2

000/460به ازاء هر نفر 
000/950هر نفر به ازاء 

000/575به ازاء هر نفر 
500/187/1به ازاء هر نفر 

در صورتیکه تقاضا گروهی باشد مبلغ 
به صورت توافقی قابل اخذ می باشد 

آموزش ایمنی با گرایش آتش نشانی جهت آموزش مقدماتی  اطفاء حریق9
کسب مهارت باصدور گواهینامه

در صورتیکه تقاضا گروهی باشد مبلغ 000/750/3به ازاء هر نفر 000/000/3به ازاء هر نفر روز تئوري و عملی6
به صورت توافقی قابل اخذ می باشد

همراه با جزوه و سی دي

آموزش دوري آتش نشانی جهت آشنایی با فنون آموزش مقدماتی  اطفاء حریق10
مربوط و کسب مهارت  باصدور گواهینامه

روز آموزش تئوري و 12
عملی

در صورتیکه تقاضا گروهی باشد مبلغ 000/500/7به ازاء هر نفر 000/000/6به ازاء هر نفر 
به صورت توافقی قابل اخذ می باشد

همراه با جزوه و سی دي

آموزش عالی  اطفاء حریق11
(نیمه حرفه اي)

آموزش تخصصی ایمنی با گرایش آتش 
نشانی  باصدور گواهینامه  

و روز آموزش تئوري 45
عملی

در صورتیکه تقاضا گروهی باشد مبلغ 000/750/18به ازاء هر نفر 000/000/15به ازاء هر نفر 
به صورت توافقی قابل اخذ می باشد

آموزش امدادو نجات مصدوم و حادثه دیدهآموزش مقدماتی امدادو نجات12
باصدور گواهینامه

در صورتیکه تقاضا گروهی باشد مبلغ 000/750/2به ازاء هر نفر 000/200/2به ازاء هر نفر روز تئوري و عملی6
به صورت توافقی قابل اخذ می باشد

روز تئوري و یکماه عملی و شرکت  15
در واحد نجات 

آموزش فنون امدادو نجات مصدوم و حادثه آموزش متوسط امدادو نجات 13
دیده  باصدور گواهینامه

000/875/6به ازاء هر نفر 000/500/5هر نفر به ازاء روز تئوري و عملی15

آموزش تخصصی امدادو نجات   آموزش عالی امدادو نجات 14
باصدور گواهینامه

روز تئوري و عملی کار 45
درواحد عملیات

000/250/19به ازاء هر نفر 000/400/15به ازاء هر نفر 

000/125/4به ازاء هر نفر000/300/3به ازاء هر نفرروز تئوري و عملی6باصدور گواهینامهنحوه شارژ انواع کپسولها  آموزش شارژ کپسول15

طبق توافقطبق توافقیعدد سکیهر جلد و آموزشیلمینشر چاپ کتاب و فکتاب و سی دي آموزشی16

در صورت نیاز متقاضی به اسکان و ریال000/500/12ریال000/000/10روز7دوره غواصی یک ستارهآموزش غواصی یک ستاره17
وسیله ایاب و ذهاب و غذا ، هزینه هاي 

مربوطه به مبالغ آموزش اضافه می 
گردد.

ریال000/750/18ریال000/000/15روز14دوره غواصی دو ستارهآموزش غواصی دو ستاره18

ریال000/000/25ریال000/000/20روز21دوره غواصی سه ستارهآموزش غواصی سه ستاره19
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1397هرست پیشنهادي درآمدي سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري بندرعباس ف

ارقام به ریال 

97مصوب 96نرخ سال مبناي محاسبهتعریف خدماتعنوان خدماتردیف
شارژ و سرویس انواع کپسول 20

و سیلندر
شارژ و سرویس انواع کپسول و 

سیلندر 
دستگاه برابر تعرفه هر 

اتحادیه مربوطه
هزینه خدماتهزینه خدمات

اجاره ي مغازه ها و اماکن 21
تجاري 

اجاره ي مغازه ها و اماکن 
تجاري

طبق قرارداد فی مابینطبق قرارداد فی مابینطبق قرارداد فی مابین

اجاره ي خودرودرایستگاه 22
آتش نشانی شرکتها

جایگزینی خودرو اطفائی با 
نجات در سایر 

طبق قرارداد فی مابینطبق قرارداد فی مابینطبق قرارداد فی مابین

اجاره زمین ورزشی و سالنهاي اجاره اماکن و امکانات ورزشی23
ورزشی و...

طبق قرارداد فی مابینطبق قرارداد فی مابینطبق قرارداد فی مابین

هاي غواصی به دارائه استاندارانجام خدمات غواصی24
متقاضی

طبق قرارداد فی ما 
بین

طبق قرارداد فی ما بینطبق قرارداد فی ما بین

جبران هزینه هاي منجر شده از عدم رعایت دستورالعمل ایمنی که  از سوي شخص حقیقی و 25
طفائی وارد می حقوقی  به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در هنگام ارائه خدمات امدادي و ا

شود

دوبرابر برآورد  هزینه کارشناسی سازماندوبرابر برآورد  هزینه کارشناسی سازمان

جبران هزینه  از حریق و حوادث عمدي پس از تعیین تکلیف مراجع قضایی بر اساس هزینه 26
استهالك اطفاء حریق و امداد و نجات

برآورد  هزینه کارشناسی سازماندوبرابر دوبرابر برآورد  هزینه کارشناسی سازمان

کاران بدلیل افزایش سطح ایمنی شهري و مشاهده عدم شارژ و کنترل تجهیزات ایمنی ساختمانها و نیز جابجایی هاي کپسول هاي توسط مدیران و پیماننشانی(بخش خصوصی و عمومی)عوارض سالیانه بازدید خدمات ایمنی و آتش27
شهرداریها به صورت سالیانه جهت منبع درآمدي سازمان اخذ شود و در قبال آن کارشناسان سازمان نسبت به صدور پروانه ایمنی ساختمانها عوارضی توسط 

اساسنامه سازمان ، در طی سال اقدام نمایند.7بند 2اماکن برابر ماده 
سود حاصل از تاسیس دانشگاه تخصصی و جذب دانشجو طبق تعرفه دانشگاههاي غیر انتفاعی جذب دانشجو تخصصی 28

ي فوق نیاز به بیمه ارباب رجوع باشد هزینه بیمه به مبلغ تعرفه اضافه هده ارباب رجوع می باشد.) (چنانچه در تعرفه هاي درآمدتوضیحات : ( مالیات ارزش افزوده به کلیه بهاي خدمات فوق اضافه می گردد.) (در تمامی موارد تعرفه هاي درآمدي هزینه ایاب و ذهاب بر ع
می شود.)
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97آیین نامه مالی شهرداري بندرعباس سال 30تعرفه عوارض و بهاي خدمات و سایر درآمدهاي موضوع ماده 

سازمان ساماندهی مشاغل شهري و فرآورده هاي کشاورزي

تخلفات ساختمانی ,شهري و غرامتها (جریمه ها)الحاقیه  مربوط به ردیف جرایم 

توضیحات مبلغ(ریال)سال
97 96مبلغ (ریال )سال  نوع تخلف یف

رد

مبنا محاسبه( تعداد اقالم) ریال000/000/1 ریال000/000/1 گرانفروشی 1

مشکل در دستگاه توزین یا محرز شدن 
عمد بودن تخلف مذکور ریال000/000/1 ریال000/000/1 فروشیکم  2

ریال000/500 ریال000/500 عرضه خارج از محدوده مشخص شده توسط 
سازمان 3

نصب آخرین  نرخنامه ارسالی از سوي 
سازمان(عدم نصب در جایگاه مناسب) ریال000/000/1 ریال000/000/1 عدم  نصب نرخنامه 4

به ازاء هر اتیکت  (عدم نصب اتیکت 
قیمت در محل مناسب) ریال000/100 ریال000/100 ناخوانا بودن/عدم درج قیمت 5

ریال000/500 ریال000/500 عدم صدور صورتحساب 6

نداشتن اعتبار ریال000/500 ریال000/500 نداشتن کارت بهداشت 7

ریال000/500 ریال000/500 نداشتن لباس کار 8

ریال000/500 ریال000/500 نداشتن نظافت داخلی /خارجی 9
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توضیحات 97سال- مبلغ(ریال) 96سال–مبلغ( ریال)  نوع تخلف یف
رد

ریال000/500 ریال000/500 نداشتن سطل زباله 10

ریال000/000/2 ریال000/000/2 برگزاري حراج غیر قانونی بدون مجوز 11
ریال000/000/2 ریال000/000/2 تداخل صنفی 12
ریال000/000/3 ریال000/000/3 اعتبارنداشتن مجوز داراي  13

ریال000/000/10 ریال000/000/10 رفع پلمپ بدون اطالع سازمان 14

ریال000/500 ریال000/500 فک پلمپ توسط سازمان 15

ریال000/300 ریال000/300 نداشتن مهر و فاکتور 16

برابر مبلغ پایه جریمه) بوده  همچنین در مرتبه سوم پلمپ کانکس نیز در دستور کار 2ضمناًدرصورت تکرار تخلف از مرتبه دوم به بعد در طول هر ماه محاسبه جریمه به صورت تصاعدي(- 
قرارخواهد گرفت.


