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)1398(سال بهاي خدمات و سایر درآمدهاي شهرداري بندرعباس،تعرفه عوارض 

سخن شهردار

او که خالق کل هستی است و انسان را آفرید و نعمت تعقل و زندگی اجتماعی را بر .بنام او که رحمان است و رحیم
حمد وسپاس خداي یکتا را که فرصت .و خدمت به او را بهترین عبادت و موجب رضاي خود دانست آن ارزانی داشت

شهرداري به بنده و همکارانم عطا فرمود که توشه اي براي آخرت خویش برگیریم .این عبادت را در مکانی همچون 

ن نام بزرگترین بندر کشور را حق أاران شما در شهرداري ، برخوردار بودن از شهري زیبا ،آرام ودرخور شزما خدمتگ
با تالش ،همدلی و ساس براین ا.راسخ داریم که شهر آرمانی ساختنی است مسلم شما عزیزان میدانیم  و اعتقاد

همراهی شما سروران گرامی و بهره گیري از نیروهاي متعهد و متخصص در فضاي آرام و شفاف و عاري از هرگونه 
به این مهم دست خواهیم یافت .،تنش و بی عدالتی

مستند در راستاي، خدمات و سایر درآمدهاي شهرداري است يبها،مجموعه پیش رو که تحت عنوان تعرفه عوارض 
شما عزیزان در شوراي اسالمی شهرو يکه با تصویب وکالشده سازي و شفاف سازي منابع درآمدي شهرداري تدوین 

.تقدیم حضور میگردد،اجرایی گردیده است 1398براي سال استان هرمزگانتنفیذ مقام عالی دولت در 

نمائید.اران خود رادر تحقق و اجرائی کردن آن یاري زخدمتگ

عباس امینی زاده

1397دي ماه -شهردار بندرعباس
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)1398(سال دهاي شهرداري بندرعباسبهاي خدمات و سایر درآم،تعرفه عوارض 

تعاریف 

بخش مهمی از اختالف هاي موجود در نتایج عملکرد ،طرح ها و گزارش ها در کشور ناشی از یکسان نبودن تعاریف و مفاهیم ،عبارات و 
قوانین مورد استفاده است که این موضوع موجب بروز مشکالت متعددي در سطوح مختلف و در نهایت کاهش اعتماد عمومی 

یف متوالی واژه ها ، موجب مقایسه ناپذیري و ناپیوستگی در طول زمان می شود . به همین منظور می گردد . عالوه بر این تغییر تعار
تعاریف واژه هاي مورد استفاده در کتاب پیش رو را براساس فرایند و ارکان تعریف شده دنبال می کند .،شهرداري بندرعباس 

محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها -1

جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادي شهر کالبدي موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرحعبارت است از حد: شهرمحدوده :الف
شهرداریها عالوه بر اجراي طرحهاي عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و .االجراء میباشدالزمکه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن

هرگونه ساختمان و تأسیسات و کنترل و نظارت بر احداث،خدمات شهري و تأسیسات زیربنایی در چارچوب وظایف قانونی خود تأمین
.شهر را نیز به عهده دارندسایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده

نظارت و کنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر که:حریم شهرب :
.مربوط تجاوز ننمایدمرز تقسیمات کشوري شهرستان و بخش

اراضی کشاورزي، باغات و جنگلها، هرگونه به منظور حفظ اراضی الزم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ
ریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي داخل حاستفاده براي احداث ساختمان و تأسیسات در

.خواهد بودامکانپذیر

حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل
انونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها مستثنی میباشند) به عهده از محدوده قبه استثناي شهرکهاي صنعتی (که در هر حال، از حریم 

.طبق مقررات رفتار خواهد شدمربوط میباشد، هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفینشهرداري

یم مستقلی بوده و شهرداري شهر مجاور هادي روستا داراي محدوده و حرشوند مطابق طرحروستاهایی که در حریم شهرها واقع میج :
حق دخالت در ساخت و ساز امور روستا را ندارد.

کاربري-2

باشد که قسمتی از مصوبه ذیال شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران می10/3/1369گانه قید شده در مصوبه بیستهايکاربري،منظور 
کمیته فنی، طرح 09/03/1389پیرو صورتجلسه مورخ 10/3/1389تاریخدرایرانمعماريوشهرسازيشوراي عالیگردد.درج می

مورد بررسی نهایی قرار داده و پس از اصالحات مربوطه نه آنها را سراتعیینوشهريهايکاربريمفاهیموتحقیقاتی تدقیق، تعاریف
).معاون وزیر و دبیر شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران26/03/1389مورخ 1797/310/300تصویب نمود (بخشنامه شماره 
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)1398(سال بهاي خدمات و سایر درآمدهاي شهرداري بندرعباس،تعرفه عوارض 
: تعاریف کاربري هاي شهري1جدول شماره 

تعریفنوع کاربريردیف

به اراضی اختصاص یافته جهت سکونت اطالق می شود.مسکونی1

ی و پژوهشی بعد از دوره تحصیالت رسمی و عمومی به اراضی که جهت فعالیت هاي آموزش عالی و تکمیلآموزش تحقیقات و فناوري2
( تحصیالت متوسطه ) اختصاص داده می شود گفته می شود.

به اراضی اختصاص یافته براي فعالیت هاي آموزش رسمی و عمومی تحت مدیریت وزارت خانه هاي آموزش و پرورش آموزشی3
وکار و امور اجتماعی گفته می شود.

به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار وزارت خانه ها، موسسات دولتی،  شرکتهاي دولتی و موسسات و نهادهاي اداري و انتظامی4
عمومی غیر دولتی و نیروهاي انتظامی و بسیج گفته می شود.

خدماتی( انتفاعی و غیر -تجاري5
انتفاعی )

فاعی و غیر انتفاعی گفته می شود.به اراضی اختصاص یافته براي انواع فعالیت هاي بازرگانی و خدمات انت

به اراضی اختصاص یافته جهت انجام ورزش هاي مختلف از سطوح حرفه اي تا مبتدي گفته می شودورزشی6

به اراضی اختصاص یافته به خدمات پزشکی،  درمانی و سالمت انسان و دام و مددکاري هاي اجتماعی گفته می شود.درمانی7

اراضی اختصاص یافته به فعالیتهاي فرهنگی گفته می شود.به هنري- فرهنگی8

ی گیرد گفته مقرارعموماستفادهموردواحداثشهرداريبه اراضی اختصاص یافته جهت پارك ( بوستان) که توسطپارك و فضاي سبز9
می شود.

به اراضی اختصاص یافته جهت انجام فرایض و مراسم مذهبی و دینی و بقاع متبرکه گفته می شود.مذهبی10

.شودمیگفتهاستشهرداريوظایف به اراضی اختصاص یافته جهت رفع نیازهاي عمومی شهروندان که عمدتاً در تجهیزات شهري11
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)1398(سال بهاي خدمات و سایر درآمدهاي شهرداري بندرعباس،تعرفه عوارض 
: تعاریف کاربري هاي شهري1جدول شماره 

تعریفنوع کاربريردیف

اختصاص می یابد گفته می شهر و شهروندانبهداشتویاشهربه اراضی که جهت امور مربوط به تاسیسات زیربناییتاسیسات شهري12
شود.

به اراضی اختصاص یافته جهت شبکه معابر و ساختمانهایی که براي انجام سفرهاي شهري، برون شهري و شهروندان حمل و نقل و انبارداري13
اختصاص می یابد گفته می شود.

به اراضی اختصاص یافته به نیروهاي مسلح گفته می شود.نظامی14

ي گفته می شود..به اراضی اختصاص یافته به باغات و زمین هاي کشاورزباغات و کشاورزي15

به اراضی اختصاص یافته به مکانهاي تاریخی گفته می شود.میراث تاریخی16

به سطوح اختصاص یافته به جنگلهاي طبیعی و دست کاشت و امثالهم گفته می شود.طبیعی17

به اراضی که حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت و منظور می شود گفته می شود.حریم18

به اراضی اختصاص یافته جهت اقامت و سیاحت گفته می شود.تفریحی و توریستی19

مورخ 18591- /ت64677به اراضی اختصاص یافته جهت استقرار صنایع مشمول گروه الف موضوع مصوبه شماره صنعتی20
هیات وزیران و اصالحات بعدي آن گفته می شود.26/12/88

خارج باشند مشمول تعرفه واحد اداري می شوند . ازقبیل آموزشی ،بهداشتی 1.2.3از شمول بندهاي بدیهی است سایر ساختمانهائی که 
،نظامی ،فرهنگی ،هنري ، مذهبی و .. 

عوارض - 3

به صورت  آگهی عمومی عبارت است از مبلغ یا مبالغی که مستند به قوانین جاري ، نوع ومیزان آن به تصویب مرجع قانونی  رسیده  و
توسط شهرداري اعالم می شود . 
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بهاي خدمات -4

برابر مجوز قانونی  در ازاي خدمات  ارائه  شده به طور مستقیم از متقاضیان دریافت خدمات  ، وصول می ، مبلغی است که شهرداري  
ماید . ن

با پیشنهاد شهرداري و ، مبلغ بهاي خدمات ، تبصره : باتوجه به تغییرات درسطح قیمت ها درصورت  نوسان قیمت در هر مقطع زمانی 
تصویب شوراي شهر قابل  تغییر خواهد بود .

درآمد-5

به شش طبقه به باشدکهاصالحات بعدي) میبا 12/4/1346آیین نامه مالی شهرداري ها (مصوب 29درآمدهاي قید شده در ماده ، منظور 
:شودشرح زیر تقسیم می

. )درآمدهاي مستمردرآمدهاي ناشی از عوارض عمومی (- 1

.اختصاصیدرآمدهاي ناشی از عوارض - 2

.خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعی شهرداريي بها- 3

.درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري- 4

.یی دولت و سازمانهاي دولتیکمکهاي اعطا-5

طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداري اعانات و کمکهاي اهدایی اشخاص و سازمانهاي خصوصی و اموال و داراییهایی که به-6
.گیردمیتعلق

تعرفه عوارض - 6

با اصالحات 12/4/1346نامه مالی شهرداري ها (مصوب آیین30تعرفه عوارض، بهاي خدمات وسایر درآمدهاي موضوع ماده ،منظور
خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله ي اي خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهاباشدو هر شهرداري داراي تعرفهبعدي) می

شود درج و هر نوع عوارض یا بها خدمات جدیدي که وضع و تصویب ه به آن وصول و یا تحصیل میشهرداري و مؤسسات تابعه و وابست
شود.گیرد درتعرفه مذکور منعکس میگردد یا هر تغییري که در نوع و میزان نرخ آنها صورت میمی

،وصول انواع عوارض و درآمدهاوزارت کشور براي طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدي و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و 
دستورالعمل جامع تهیه و براي راهنمایی به شهرداریها ابالغ خواهد کرد.
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عرصه- 7

قطعه زمینی که داراي محدوده  و مساحت  مشخص باشد . ، عبارت است از 

اعیان -8

بناي ساخته شده در هر قطعه زمین ( با هر نوع مصالح ساختمانی ) . ،عبارت است از

پروانه ساختمانی  -9

مجوز شهرداري است براي احداث  بنا ، تعمیر و تغییر اساسی درساختمان.

پایان کار - 10

ز نظر  اصول فنی ، بهداشتی ، ایمنی و سایر نظامات گواهی شهرداري مبنی بر اتمام ساختمان است که باید منطبق بر پروانه صادر شده  ا
ضروري  در ساختمان باشد .

نامه ارزش معامالتی ساختمان (براي جرایم کمیسیون ماده صد)آیین-11

باشد.ها میماده صد قانون شهرداري11نامه موضوع تبصره منظور آیین
، قابل اجراست و این ارزش معامالتی ، آئین نامه ارزش معامالتی پس از تهیه توسط شهرداري و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم (

.)سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود

16/4/1353در قانون تغییر وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعیین وظایف آن مصوب -12

:طرح جامع شهر-لفا

هاي مسکونی، صنعتی بندي مربوط به حوزهمنطقهطرح جامع شهر عبارت از طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و
و تجهیزات و تسهیالت شهري و نیازمندیهاي عمومی شهري، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکزکشاورزي و تأسیساتبازرگانی، اداري و

تجهیزات و تسهیالت عمومی، مناطق نوسازي، بهسازي و ها و بنادر و سطح الزم براي ایجاد تأسیسات وفرودگاهترمینال) وخط (انتهاي
حفظ بنا و نماهاي شود و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط بهمیتعییناولویتهاي مربوط به آنها
.طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بودگردد.تهیه و تنظیم میتاریخی و مناظر طبیعی،
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:طرح تفصیلی- ب

شهري در سطح محالت استفاده از زمینهاينحوه، رح تفصیلی عبارت از طرحی است بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر ط
هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت وموقعیت و مساحت دقیق زمین برايمختلف شهر و

توسعه و حل مشکالت شهري و موقعیت کلیه واحدهاي شهري و اولویتهاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي وتراکم ساختمانی در
.گرددبر اساس مدارك ثبتی تهیه و تنظیم می، ها و مشخصات مربوط به مالکیت نقشهشود ومیختلف شهري در آن تعیینعوامل م

77کمیسیون ماده -13

رفع هرگونه اختالف بین مودي و شهرداري در مورد عوارض وبهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن به 
از نمایندگان وزارت کشور و دادگستري و انجمن  شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است .بدهی کمیسیونی مرکب

اجراي ، طبق مقررات اسنادالزم  االجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد، ی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود یها
در نقاطی که سازمان قضایی .صدور اجرائیه ووصول طلب شهرداري مبادرت نمایدکمیسیون مزبور به راي برطبق ، ثبت مکلف است 

نباشد رئیس دادگستري شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستري تعیین می نماید و درغیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن 
ازطرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد . 

100کمیسیون ماده -14

ی و امالك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان  از شهرداري مالکین اراض
پروانه اخذ نمایند .شهرداري میتواند از عملیات ساختمانی ساختمان هاي بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم 

ن محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیري نماید .از آنکه ساختمان در زمی
درموارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازي یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهاي خالف مشخصات مندرج در پروانه :1تبصره 

شهرداري موضوع در ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي 
کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستري به انتخاب وزیر دادگستري و یکی از 
اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعالم می نماید که ظرف ده روز توضیحات 

کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداري که بدون حق راي براي ، کتبا ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور خود را 
در مواردي که شهرداري از ادامه . اداي توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند 

انه جلوگیري می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیري موضوع را در ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروکار
کمیسیون مذکور مطرح نماید، در غیر اینصورت کمیسیون به تقاضاي ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد . درصورتی که تصمیم 

ه تجاوز کند تعیین می نماید .کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ما

شهرداري مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابالغ کند . هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداري راسا اقدام کرده 
و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجراي وصول عوارض ازمالک دریافت خواهد نمود .
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) Pقیمت منطقه اي ( حرف-15

قانون 64عبارت است از آخرین ارزش معامالتی عرصه که مالك عمل  اداره امور اقتصادي و دارائی هر شهر می باشد و دراجراي ماده 
مالیاتهاي مستقیم تعیین و ابالغ می گردد . 

پیش بینی نشده  باشد  از ارزش 98معامالتی ملکی در خیابانها ي جدید االحداث که در دفترچه ارزش معامالتی  سال چنانچه ارزش 
معامالتی نزدیکترین خیابان یا معبر هم عرض آن معبر جدید االحداث در دفترچه ارزش معامالتی براي تعیین  ارزش آن ملک استفاده 

می شود .

تراکم -16

نسبت زیر بناي  کل ملک به کل عرصه که بر اساس  نسبت  جمعیتی نفر در هکتار براي  امالك و معابر کل شهر پیش عبارت است  از
بینی  و تعیین می گردد .

قانون شوراها -17

باشد.با اصالحات بعدي) می01/3/1375منظور قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 
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مستندات 

با اصالحات بعدي)27/12/1396کل کشور (مصوب 1397قانون بودجه سال -1
) قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام 80) بند (چ) ماده(2در راستاي اجراي جزء(-بند ع6تبصره - 1

خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن ساز براي هرکدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمان هاي حمایتی از پرداخت هزینه 
دهیاري و هزینه هاي انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز براي واحدهاي مسکونی هاي صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداري و 

.اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوي مصرف فقط براي یک بار معافند

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازي کاربري بخشی از امالك و -هبند 9تبصره -2
وزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت مالحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازي و بهره برداري از آنها اقدام فضاهاي آم

) قانون تأسیس شوراي عالی 5کند. تغییر کاربري موضوع این بند به پیشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده(
صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربري، نقل و انتقال امالك، اخذ 22/12/1351شهرسازي و معماري ایران مصوب

.گواهی بهره برداري، احداث، تخریب و بازسازي و سایر عوارض شهرداري معاف می باشد

)16/01/1396هاي توسعه کشور (مصوب قانون احکام دایمی برنامه-2

هاي علمیه از پرداخت عوارض ساخت و سازمعاف می باشند .فضاهاي آموزشی و اداري حوزه- 37بند ت ماده 1.ردیف 1

باشند.صرفا براي فضاهاي اصلی معاف می، هاي عوارض ساخت و ساز مساجد از پرداخت هزینه-37بند ث ماده 1ردیف تبصره .2
)02/10/1391قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (مصوب - 3

تجاري در شهر مشموالن این قانون براي احداث یک واحد مسکونی با زیربناي مفید تا یکصد و بیست مترمربع و بیست مترمربع-6ماده
محل سکونت خود از پرداخت هزینه هاي عوارض صدور پروانه هاي ساختمانی، عوارض شهرداري و نوسازي براي یک بار با معرفی بنیاد 

.شامل ایثارگران نخواهد بود، در احداث مجتمع هاي مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم معاف می باشند. مفاد این ماده

) هزینه خدمات انشعاب %50تبصره ـ مشموالن این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضالب، برق و گاز و پنجاه درصد (
.آنها براي یک بار معاف می باشند

)1396-1400ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران (مصوب سالهقانون برنامه پنج-4

تأمین مسکن نیازمندان- 80ردیف چ ماده 2. بند 1

پوشش نهادها و ساز براي هرکدام از افراد تحتافراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن
هاي انشعاب آب، فاضالب، برق و هاي صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداري و دهیاري و هزینهاز پرداخت هزینههاي حمایتی سازمان

.گاز براي واحدهاي مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوي مصرف، فقط براي یک بار معافند
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)1396- 1400قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ( 95. ردیف الف ماده2

شامل مراکز آموزشی، ، هاي علمیه هاي دینی مصرح در قانون اساسی و حوزهها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیتمساجد، مصلیتبصره: 
هاي حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضالب و عوارض ساخت و ساز فقط براي فضاي اصلی معاف هزینهپژوهشی و اداري از پرداخت 

.باشندمی

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی  ، شهرداریها و دهیاریها و سازمان اوقاف و امور 88.بند ت ماده 3
همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان ، جانبازان و همسران و خیریه مکلفند به منظور ارج نهادن به والدین ،

%) و باالتر و رزمندگان باسابقه حضور شش ماه و باالتر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در 25فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (
ان ها بدون اخذ هزینه اقدام نمایند .امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز می باشد و آرامست

)25/2/1387(مصوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن-5

مشمول تخفیف ، بافتهاي فرسوده شهرها درآمد و طرحهاي تولید مسکن درکلیه طرحهاي تولید مسکن ویژه گروههاي کم-16ماده 
.باشدوتراکم ساخت وتقسیط بدون کارمزد باقیمانده میساختهاي عوارضهزینه%) 50درصد(حداقل پنجاه

اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح تخفیف اعمال شده از سوي شهرداریها ناشی از%)100دولت موظف است معادل صددرصد(
.بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید

)15/10/1389مصوب (برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسالمی ایران قانون- 6

اي ریزي کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداري محیطی در کلیه فعالیتهاي توسعهـ به منظور ارتقاء نظام برنامه181ماده
ا، اي و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتهاي و بخشی ـ منطقهگذاریهاي ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقهو سرمایه

و توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندیهاي مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرائی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز 
.رسدکارها و شاخصهاي الزم به تصویب هیأت وزیران می

وب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی تبصره ـ هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مص
.ساالنه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است

1387مالیات بر ارزش افزوده سال قانون - 7

که در این قانون ،تکلیف برقراري هر گونه عوارض و سایر وجوه براي انواع کاالهاي وارداتی و تولیدي و همچنین ارائه خدمات- 50ماده 
مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکتها ،سود اوراق 

و مشارکت ، سود سپرده گذاري و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباري  غیر بانکی مجاز ، توسط شوراهاي اسالمی 
سایر مراجع ممنوع است .
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قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهردایها ملغی می گردد.- 3تبصره 

قانون نوسازي و عمران شهري -8

پایان هر سال ، عوارض مقرر در قانون  نوسازي و عمران شهري را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت مودیانی که تا -14ماده 
صدي نه زیان دیرکرد در سال ، نسبت مدت تاخیر خواهندبود.
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ماخذ محا سبهعنوانردیف

-عوارض بر ساختمان و اراضی -

عوارض سطح زیربنا صدورپروانه ساختمان 1
واحدهاي مسکونی 

-

یک ي بنازیرسطح متر مربع 600خانه هاي مسکونی تک واحدي تا 1/1
واحد مسکونی 

عوارض مساحت هر متر مربع 

نرخ منطقه اي%5/5متر مربع60تا 
% نرخ منطقه اي11متر مربع100تا
نرخ منطقه اي%20متر مربع150تا 
% نرخ منطقه اي33متر مربع240تا
نرخ منطقه اي%50متر مربع300تا 
% نرخ منطقه اي72متر مربع400تا
نرخ منطقه اي%99متر مربع500تا 
نرخ منطقه اي%132متر مربع600تا

عوارض هر متر مربع سطح ناخالص کل بنا سطح ناخالص کل بنا متر مربع600مجتمع هاي مسکونی تا 2/1
ریال 1200حداقل ،نرخ منطقه اي%17متر مربع 240تا 

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

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

100÷میانگین سطح واحد ×

خارج باشند مشمول تعرفه واحد تعاریف واحد مسکونی ، واحد تجاري ، واحد صنعتی که از شمول بدیهی است سایر ساختمانهائینکته:
اداري می شوند . ازقبیل آموزشی ،بهداشتی ،نظامی ،فرهنگی ،هنري ، مذهبی و ...

%نرخ منطقه اي بر 33با ضریب شودبر مبناي سطح زیر بنا دریافت می آنهامتر مربع که عوارض600بیش از خانه هاي تک واحدي - الف
اعمال می گردد .ومحاسبهN=2مبناي میانگین سطح واحد و حداقل 

و پرداخت عوارض تهیه و ارائه نقشه هاو تائید نقشه ها توسط مراجع ذیصالح ،منوط به طی مراحل اداري،صدور پروانه ساختمانی-ب
هزینه ها می باشد .و

مراحل مربوط به صدور پروانه ، مالک می بایست عوارض  آنرا به نرخ و تعرفه سال تکمیل مدارك پروانه ، تبصره :در صورت عدم تکمیل
پرداخت نماید .
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محا سبهماخذ عنوانردیف
مجتمع هاي مسکونی و خانه هاي 3/1

متر مربع 600بیش از 
میانگین سطح ×ریال3600حداقل ،%نرخ منطقه اي 33متر مربع 600بیش از 

100÷واحد 
جهت محاسبه پارکینگ در 4/1

کاربریهاي تجاري و اداري، 
فرهنگی،ورزشی،

آموزشی وصنعتی (عوارض سطح 
زیربنا)

S×P2
S زیربناي پارکینگ= مساحت سطح

جهت استفاده ساکنین "عوارض محلهاي تفریحی ورفاهی که درمجتمع هاي مسکونی و یا تجاري مسکونی ایجاد می شود و صرفا-پ
،چنانچه زیربناي ملک مورد نظر.برمبناي  عوارض مسکونی محاسبه می شود،مجتمع می باشد و قابلیت بهره برداري تجاري ندارد 

محاسبه ،سالن بدنسازي ) نیزبرمبناي تراکم–جکوزي –کل مساحت خالص محلهاي تفریحی و رفاهی شامل (استخر ،اشدشامل تراکم ب
پارکینگ اخذ نمی شود.. لذا عوارضو عوارض آن دریافت می گردد 

دریافت خواهد شد.درساختمانهاي مختلط (مسکونی ، تجاري ) عوارض زیربناي مساحت مسکونی ،وفق مقررات و ضوابط مربوطه -ت

مبناي سطح زیربنا (سطح ناخالص کل بنا ) به تعداد واحد مسکونی بدست می آید . -ث

محاسبه خواهدشد.،در محاسبه عوارض پذیره ، چنانچه زمین داراي چندبرباشد، قیمت منطقه اي گرانترین برملک مشرف به معبر- ج

قه اي برجبهه اصلی محاسبه خواهد شد.  براساس قیمت منط"کال،عوارض پذیره واحدهاي صنعتی - چ

برمبناي تعرفه صنعتی ،عوارض احداث انواع پست برق درمحدوده مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی پس از تائید مراجع ذیصالح- ح
بعالوه اشغال معبر،کارشناسی، محاسبه و دریافت میگردد.   

از مساحت پست برق ،عوارض تراکم اخذ نمی گردد.  ،تبصره:جهت تشویق مراجعین بابت احداث پست برق در ملک خود

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

محاسبه و )1/2% کاربري اداري( موضوع ردیف 50عوارض پذیره کاربریهاي فرهنگی ،آموزشی ،مذهبی، درمانی و ورزشی به مأخذ -د
اعمال می گردد.

عوارض پذیره آن از فرمول یک طبقه باالتر محاسبه،درصد مساحت طبقه باشد60بیش از ،در صورتیکه مساحت نیم طبقه -ذ
می گردد.

در پیلوت الزامی است . شناسایی سرایداري به "صرفا،متر مربع 25واحد و باالتر ،معادل حداکثر 10براي مجتمع مسکونی سرایداري -ر
شود .می و جزء مشاعات و مشترکات در پایان کار قید است عنوان یک واحد مستقل ممنوع 



22

)1398(سال بهاي خدمات و سایر درآمدهاي شهرداري بندرعباس،تعرفه عوارض 

عوارض پذیره صدور پروانه ساختمانی واحدهاي تجاري ،اداري ،صنعتی و سایر- 2
سبهماخذ محاعنوانردیف

عوارض 1/2
پذیره 

یک متر 
مربع از 

چند 
واحد 

تجاري ، 
اداري و 

سایر

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 

N(×P10/0P14)10+N(×P100/0P14)10+N(×P100/0P14+10(به بعد3زیرزمین 
N(×P275/0P14)10+N(×P22/0P12)10+N(×P22/0P12+10(طبقه اول
N(×P248/0P13)10+N(×P165/0P9)10+N(×P165/0P9+10(طبقه دوم

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

استفاده اداري –متر از سطح زمین )از فرمول طبقه همکف تجاري 1.5بیش ازحد مجاز باشد(باالي ،: چنانچه تراز طبقه زیر زمین1تبصره
براساس فرمول زیرزمین محاسبه می گردد.،ودرطبقات پایین تراز زیر زمینمی شود 

، فقط انباري باشد ،چنانچه در طبقه مورد استفاده ،: در خصوص محاسبه عوارض انباري در مجتمع هاي تجاري چند واحدي2تبصره 
فرمول پذیره براساس ،عوارض انباري واحدهاي تجاري متصل به انباري دردر غیر اینصورت.فرمول پذیره انباري محاسبه میگردد

محاسبه می شود .هر طبقه تجاري 

کلیه ومحاسبه میگردداداري داراي پارکینگ،فقط سطح پوشش پارکینگ به صورت سطح زیربنا: در مجتمع هاي تجاري و3تبصره 
محاسبه می شود.راه پله وخرپشته به صورت تفکیک در هر طبقه به فضاي تجاري اضافه و مشاعات ومشترکات و

به استثناء پست ،اتاق سیگارو فضاهاي سرویس بهداشتی ،نمازخانه ، اتاق تاسیسات و اتاق شیر و نگهداري کودکان عوارض :4تبصره 
گردد.می بدون محاسبه پارکینگ جهت آن فضاها اقدام ،برمبناي فرمول اداري،در کاربري صنعتی و تجاري،برق
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ماخذ محا سبهعنوانردیف
تراکم پایه طرح عوارض 3

(در کلیه کاربریها، مالکین 
مجاز به دریافت مجوز در حد 

درصد مساحت زمین با 120
احتساب پارکینگ ،بدون 

پرداخت عوارض تراکم
می باشند .)

FM×P)×(5HMTM=
HM+1

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

=HMتعداد طبقات از صفرصفر زمین 
=FMضریب محله اي 

مسکونی و اداري مسکونی که برابر ضوابط مسکونی احداث در کاربري مسکونی،تجاري 
% ،محاسبه 260% برابر فرمول تراکم محاسبه می شود و مازاد بر 260بنا می گردند،تا 

می باشد .5/1% ضریب افزایش 400و مازاد بر20/1تراکم بااعمال ضریب افزایش 

درصد 500درصد تا 300م درصد برابرفرمول تراکم و مازاد بر تراک300در کاربري تجاري تا
20/1با اعمال ضریب 

در فرمول تراکم لحاظ  می گردد.50/1درصدبا اعمال ضریب 500مازاد بر تراکم 

350درصد تا 200درصد برابر فرمول تراکم و مازاد بر 200در کاربري اداري و غیره تا 
20/1درصد با اعمال ضریب 

گردد.محاسبه 50/1درصد بااعمال ضریب 350مازاد بر 

درصد  برابر فرمول 350: صرفا جهت کاربري هتل داري بابت تشویق مراجعین تا 1تبصره
فرمول تراکم اقدام گردد.20/1درصد با اعمال ضریب 350تراکم و مازاد بر 

: درکلیه کاربري ها، جهت تشویق مراجعین ، پارکینگ، شامل عوارض تراکم 2تبصره
احداث بنا اضافه می گردد.نمی باشد و به مساحت مجاز 

: در مابقی کاربریها از قبیل ورزشی ، فرهنگی ،آموزشی ،مذهبی ،خدماتی ، 3تبصره 
بهداشتی، درمانی ،تفریحی ،گردشگري ، صنعتی و ... برابر کاربري اداري اقدام گردد.

نوار عوارض بالکن در معبر و4
ولوارسبز حاشیه ب

در تمامی معابر دریافت گردد.نرخ منطقه اي برابر 2به ازاء مساحت بالکن در معبر،

ملک در مسیر اصالحات شهري و با توجه به عدم پیش بینی اعتبار طرحهاي بخشی از تبصره :درصورت درخواست مالکین مبنی بر اخذ پروانه ساختمانی و قرار گیري 
برابر فرمول تراکم به حساب بستانکاري مالک 8به ازاي هر متر مربع معادل ضمن تنظیم توافق نامه فی مابین مذکور در بودجه سالیانه بابت مساحت درمسیراصالحات 

از ذینفع نمی باشد .حق مشرفیت شهرداري مجاز به دریافت منظور و از عوارض ساختمانی مالک کسر و

اب عوارض پروانه معرفی شده از سوي نامبرده منظور می گردد.)در صورتیکه مطالبات مالک از پروانه ساختمانی بیشتر باشد به حس"( ضمنا

می باشد مد نظر خواهد بود .5ضوابط مالك محاسبه افزایش تراکم براي شهرداري ، طبق ضوابط طرح تفصیلی مشاور که مورد تائید کمیسیون ماده 
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کلیه ساخت و سازهاي مورد تائید میراث فرهنگی ، درصورت احداث در ،جهانگردي وقانون توسعه  ایرانگردي 8و 6به استناد ماده -ز
مشمول تعرفه عوارض صنعتی خواهند بود .،از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی،بري مربوطرکا

.استممنوعشرایطیهردراسالمیارشادوفرهنگوزارتموافقتبدون،جهانگرديوایرانگرديتأسیساتکاربريتغییر: تبصره

،آندسته از واحدهاي مسکونی که در کاربري تجاري قرار دارند و درخواست تبدیل واحد مسکونی به تجاري می نمایند و ملکعوارض -ژ
گردد.می % تعرفه و نرخ  روز محاسبه و دریافت 60بناي بر م،برابرپروانه ساختمانی احداث شده و پایان کار صادرگردیده است

و هزینه  خدمات عمومی مربوط نمی گردد .)(ژبند هاي مشمول تخفیف،: درصورت درخواست تبدیل واحد مسکونی به اداري1تبصره
به بند( ژ) برمبناي  فرمول زیر محاسبه می گردد:

)1-N (×2000×)20000+P20(%p :منطقه اينرخN:واحد متقاضی تغییر کاربري    کسري پارکینگ

براساس ضوابط اقدام گردد.است ،ولی پایان کار صادر نگردیدهباشدداراي پروانه،که ملک درصورتی_/ژ١

به چند چنانچه مالک یا مالکین بخواهند یک واحدي تجاري را،و پایانکارمی باشددرخصوص یک واحد تجاري که داراي مجوز:2تبصره 
نحوه محاسبه عوارض تامین هزینه هاي خدمات عمومی و شهرسازي ،واحد تجاري تبدیل نمایند و از نظر ضوابط شهرسازي بالمانع باشد 

کسر میگردد.پرداختی قبلی پارکینگ محاسبه و یک واحد ،قانون پنجم توسعه براساس تعداد دهانه مغازه174موضوع بند ب ماده 

].در فرمول قرارمیگیرد3برابر Nواحد تبدیل شود 3مثال : اگر یک واحد تجاري به [

)1-N (×2000×)20000+P20(%).عوارض تامین هزینه هاي خدمات عمومی و شهرسازي براساس تعداد دهانه می باشد(

متر مربع 600و چنانچه مساحت آنها از به صورت یک واحد منظور می گردد،واحدهاي دوبلکس و تریبلکس درخانه هاي تک واحدي -س
N=2% بر مبناي چند واحدي مورد محاسبه قرار می گیرد .33و باضریب N=2حداقل،بیشتر باشد

سایرومسافرتیخدماتدفاترجهانگردي،وایرانگرديتأسیساتکلیه-1370جهانگردي مصوب وقانون توسعه  ایرانگردي 8ماده
دستورالعملومقرراتها،تعرفهمشمول،غیرهوبانکیواممالیات،عوارض،برق،وآبسوخت،ازاعمازنظرهراز،مشابهتأسیسات

.باشندمیصنایعبخشهاي

وکشورمراتعوهاجنگلسازمانها،شهرداريشهري،زمینسازمان- 1370جهانگردي مصوب وقانون توسعه  ایرانگردي 6ماده
وزارتمعرفیباراجهانگرديوایرانگرديتأسیساتاحداثبراينیازموردزمینموظفند،ذیربطهايسازمانوهاوزارتخانهسایر

.نمایندواگذارمتقاضیانبهنشودعمومیدرآمدتقلیلموجبکهايگونهبه،شدهتمامايمنطقهقیمتبهاسالمیارشادوفرهنگ
پروژهاجرايعدمیاوآنکاربريتغییرهرگونهوباشدنمیغیربهانتقالقابلوواگذار،فوقمنظوربرايصرفاًمزبوراراضی،استبدیهی

. نداردراادعائیهیچگونهحقمتقاضیوشدخواهددولتمالکیتبهبرگشتموجبمقررمهلتدر

درواستممنوعشرایطیهردراسالمیارشادوفرهنگوزارتموافقتبدون،جهانگرديوایرانگرديتأسیساتکاربريتغییر: تبصره
قیمتبهآنمعادلیاعینبایستیوملغیمزبورتأسیساتبرايشدهدادههايمعافیتوتسهیالتوتخفیفاتکلیهموافقت،صورت

.شودپرداختدولتبه،روزکارشناسی



25

)1398(سال بهاي خدمات و سایر درآمدهاي شهرداري بندرعباس،تعرفه عوارض 

ماخذ محا سبهعنوانردیف
،اشغال معابر ( جهت استفاده و اشغال معبر در حین احداث بنا5

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  130.000معابر اصلی - الف

ریال 65.000هخیابانهاي فرعی آسفالت-ب
ریال26.000خیابانهاي فرعی خاکی -پ

تسطیح  معبر=×L×B×ریال 88.000در اثر احداث بناآماده سازي و بهسازي معابر خسارت دیده 6
L=طول بر مشرف به معبر

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

موضوع ،عوارض تامین هزینه هاي  خدمات عمومی و شهري7
28/6/95مورخه 30997نامه شماره174بند ب ماده 

2000×)20000+P20(%
P=نرخ منطقه اي به ریال

به میزان اشغال معابر ،در محدوده ملک دپو و تخلیه می نمایندرامجتمع ها و تعاونیهاي مسکن که داراي سایت بوده و مصالح از-5
دریافت می گردد.50%

محسوب می گردد.جزء معابر اصلی و باالتر متر20: معابر با عرض 1تبصره

% دریافت می گردد.100میزانبه پروانه ،تمدیدیانگام صدور  وهبه،اشغال معبرعوارض : 2تبصره

یا درصورتی که امکان فنی وهستند.کلیه واحدهاي تجاري و مسکونی مکلف به تامین پارکینگوحذف پارکینگ ممنوع میباشد - 7
کتاب بازنگري در طرح جامع شهر بندرعباس ، 9- 20در بند اعالمی گزینه6شمول مونبوده براي تامین پارکینگ مقدورشهرسازي

) باشد ، برابر فرمول تامین هزینه هاي خدمات عمومی 1387ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري (مهندسان مشاور شارمند زمستان 
وشهري اقدام می گردد.

و باشددر صورتیکه با کاربري تجاري است .واحد 4،تلفنی و آموزشگاه رانندگیو وانتآژانس تاکسیمورد نیازپارکینگ: 1هتبصر
تعیین وضعیت پارکینگ پس از تائید مراجع ذیصالح قابلیت اجرا .از چهار واحد پارکینگ کسر می گردد،تامین یا محاسبه گردیده"قبال

دارد .
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براي ایجاد پارکینگ هاي عمومی مصرف می گردد."صرفا،وجوه حاصل :2تبصره

واحد بابت هزینه خدمات 2در صورت عدم احداث پیلوت،طبقات به صورت دو طبقه وحداکثر ،: درساختمانهاي دو طبقه3تبصره
اخذ گردد .هزینهدرصد50عمومی هزینه احداث معادل 

:درصورت درخواست مالک ،مبنی بر ایجاد درب اضافی ماشین رو، ضمن  رعایت ضوابط شهرسازي ،برمبناي فرمول زیر محاسبه 4تبصره 
و دریافت گردد.

]2000×)20000+P20(%×[NNتعداد پارکینگ هاي مازاد تامین شده در اثر ایجاد درب اضافی  :

: درصورت صدور راي جریمه کمیسیون ماده صد، بابت پارکینگ هاي حذف شده و مورد نیاز ،حسب راي وحدت رویه دیوان 5تبصره 
نمی گردد.7عدالت اداري ، مشمول دریافت عوارض بند
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ماخذ محاسبهعنوانردیف

ناشی از اجراي ،عوارض بر ارزش افزوده ملک8
طرح هاي توسعه و عمران شهري 

]X×A×  )-1(××M[=ملکافزودهارزشبرعوارض
M= سقف تعیین شده

عرض معبر موجود=
عرض معبر بعد از اصالح (بعد از تعریض)=

بر ملک ( طولی از ملک که مشرف به معبر مذکور است)=
)استمذکورمعبربرعمودکهملکازطولی( ملکعمق=

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

در پرداخت خسارت تعیین می شود)
%10متر 8سقف تعیین شده براي عرض تا 
%15متر 10سقف تعیین شده براي عرض تا 

%20متر 10سقف تعیین شده براي عرض باالتر از 

احداث ، تعریض ، توسعه ، اصالح معابر و میادین در بر گذر احداثی یا اصالحی یا به کلیه اراضی و امالکی که بر اثر اجراي طرحهاي -8
عوارض برارزش افزوده ملک تعلق میگیرد که هنگام نقل و انتقال ( نسبت به سهم انتقال یافته  ) و ،تعریضی یا توسعه واقع می شوند

می گردد.صول صدور پروانه ساختمانی از مالکین  این قبیل امالك توسط شهرداري و

مراتب به مالک تفهیم می گردد."صرفا، : درصورت مراجعه بابت موضوعات غیر از نقل و انتقال ملک و صدور پروانه 1تبصره

بر ارزش افزوده عوارض ،پیدا  کندودهکه یک برآن در مسیر تعریض قرار گرفته و ارزش افز،چنانچه ملکی داراي دو بر باشد:2تبصره
مبناي نرخ کارشناسی جبهه مذبور مشخص و دریافت می گردد .بر ملک 

عوارض بر ارزش ،ایجاد گردد ،: چنانچه ملکی به صورت دو  یا چند بر باشد و معبر جدیدي با عرض کمتر از معابر برهاي ملک3تبصره
% محاسبه می گردد.70بر مبناي ،افزوده ملک

پارکینگ عمومی و یا اما در وضع موجودملک، معبر ،فضاي سبز ، قطعه قید شده باشداچنانچه حدود سند مالکیت به پالك ی:4تبصره 
%عوارض بر ارزش افزوده ملک  دریافت میگردد.30معادل،به موارد ذکرشده  ،درصورت تقاضاي  اصالح حد،باشد

،معبر بوده و تقاضاي اصالح حد داشته باشد،قید شده باشد و در وضع موجود،: چنانچه حدود ملک به فضاي سبز یا پارکینگ5تبصره
%ارزش افزوده اخذ میگردد.25
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% 35عوارض  بر ارزش افزوده ملک  از مساحت امالك مذکور بر مبناي ،درصورت درخواست تجمیع پالکهاي پشت جبهه - 6تبصره 
.عمق پالکهاي پشت جبهه خواهد بود ،نسبت بر به عمق، مالك ،مبناي محاسبهدشدواخذخواه

مسیردر"مجدداوباشدشدهچنانچه ملکی قبال درمسیر اصالحات قرارگرفته وعوارض بر ارزش افزوده ملک  پرداخت -7تبصره
هد شد. مشمول عوارض بر ارزش افزوده ملک  براساس تعریض خوا، تعریض قرار گیرداصالحات

جهت متقاضیان پروانه ساختمانی  که در طرحهاي اجرائی  قرار ندارند (صرفا جهت تعریض معبر ،ملک افزودهارزشبرعوارض-8تبصره
بر مبناي مصوبه شوراي اسالمی شهر محاسبه و اخذ گردد.، و خسارت نمی شود) اخذ 

.میگرددمنظور1عدد، محاسبهدر، باشدیکازبزرگتر،برعمقصورتیکهدرنکته :



29

)1398(سال بهاي خدمات و سایر درآمدهاي شهرداري بندرعباس،تعرفه عوارض 

ماخذ محا سبهعنوانردیف
عوارض نورگیري از فضاي سبز یا معابر 9

متر و کمتر4
 ]P×)1+N(×B×L [15=%نورگیريعوارض
L=طول بر مشرف به معبر

B=معبرعرض
N= تعداد طبقات داراي نورگیري

=p نرخ منطقه اي
در فرمول قرار Nکل طبقات =،داردنورگیري،طبقاتتمامکهدرصورتی

از "صرفانمایدمینورگیريطبقهچندفقط درطبقاتصورتیکهدراما،گیرد
.شودلحاظعوارض همان طبقات

عوارض خدمات آتش نشانی و ایمنی 10
ساختمان 

ریال 10500به ازاء هر متر مربع مساحت زیربنا:کاربري مسکونی-الف
ریال 14500به ازاء هر متر مربع مساحت زیربنا :سایر کاربریها -

:طبقه و  باالتر7ساختمانهاي -ب
ریال14500به ازاء هر متر مربع مساحت زیربنا:کاربري مسکونی-
ریال  19500به ازاء هر متر مربع مساحت زیربنا :ایر کاربریهاس-

مکلـف  ،مراجعین اخذ پروانه ساختمانی 11
عرصه% مساحت کل10حداقل هستند،

) (درنقشـه هـا  ملک را بـه فضـاي سبز  
اختصاص دهند 

P نرخ منطقه اي=
S مساحت زمین=

S1 =سبزتامین شده مساحت فضاي

مالکین امالك داراي کاربري مسکونی و 1/11
که مجاز بـه اسـتفاده از   و غیره تجاري 

% زمین به عنوان سـطح اشـغال یـا    100
ویـا  عرصه ساختمانی مسقف می باشند 
% 10قادر به تامین فضاي سبز به میـزان  

مساحت کل نمی باشند، به ازاي هر متر 
مربع کسري ، هزینه اي معادل فرمـول ،  

سازمان سیما ،منظر دریافت و به حساب
و فضاي سبز شهري واریز گردد.

10P[0.1 S-S1]

به مصرف خرید ماشین آالت و تجهیزات آتش نشانی و خدمات ایمنی می رسد . لذا پرداخت هزینه هاي جاري از این محل ممنوع می باشد ."عوارض مذکور،صرفا- 10

طبقات محسوب میگردد.زیرزمین جزء در اخذ عوارض آتش نشانی ،"تبصره :صرفا

صرفا براي ایجاد فضاي سبز در همان منطقه هزینه نماید .) صددرصد (تبصره : سازمان سیما منظر و فضاي سبز شهري موظف است مبالغ فوق را - 11
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ماخذ محا سبهعنوانردیف
درصورت عدم اجراي فضاي سبز ،برابر 2/11

نقشه هاي تائید شده اولیـه و درزمـان   
درخواست پایان کار و تائیـد سـازمان   
سیما ،منظر و فضاي سبز شهري، مبنی 
بر عدم امکان احداث فضاي سبز، مالک 
می بایست هزینه آنرا برابر فرمول ، بـه  
حساب سازمان ، جهت گسترش فضاي 

سبز شهري واریز نماید  

3[10P(0.1 S-S1)]

سپرده دریافتی از متقاضیان پروانه 12
اختمانی س

ریال 550.000به ازاء هر واحد :مسکونی 
ریال1.100.000به ازاء هرواحد :تجاري ، اداري وسایرکاربریها 

تبصره :  پست برق در مجتمعهاي فوق از شمول این ردیف مستثنی می باشد .
L×38.000عوارض دیوارکشی 13

ریال 38.000به ازاء متر طول 
عوارض تعمیرات جزئی واحدهاي 14

مسکونی
دریافت گردد.13برابر بند ،% عوارض اشغال معبر و سپرده50

عوارض تعمیرات جزئی واحدهاي 15
تجاري و سایر کاربریها

طبق طرح ،متري و باالتر و یا محدوده مرکزي شهر12تجاریهاي واقع در معابر 
% عوارض اشغال معبروسپرده  می گردند.درمعابر کمتر از 100جامع ، مشمول 

% اشغال معبر می شوند.50مشمول ،متر12
% از پروانه ساختمانی برابر تعرفه و نرخ روز30مقاوم سازي 16
عوارض اضافه ارتفاع 17

(H-H1)×P×S
Pنرخ منطقه اي =
Sمساحت قسمت اضافه =

Hدرخواستی=ارتفاع 
H1=ارتفاع مجاز 

همزمان با صدور گواهی پایان کار صورت می پذیرد .،استرداد وجوه سپرده دریافتی از متقاضیان-12

منوط به جمع آوري کلیه نخاله ها و تنظیف معابر و شوارع جانبی ملک و پرداخت کلیه مطالبات ،صدور گواهی پایان کارتبصره :
اعم از حال شده و تقسیطی می باشد .،شهرداري
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% عوارض اشغال معبر و هزینه کارشناسی و سپرده اخذ میگردد.به منظور تسریع در روند ساخت و ساز و 50،عالوه بر عوارض مذکور-13
برابر نظر کارشناسی ،قید زمان،سوداگري،در صدور پروانه دیوارکشیوشهري،حاشیه نشینی جلوگیري از ایجاد بافت ناهمگون

اخذ گردد. ( به استثناء "عوارض مجددا،سانتی متر  لحاظ گردد.در صورت اتمام مهلت مجوزدیوار کشی50حداکثر ،شهرداري و ارتفاع
)عوارض سپرده

سفید کاري ، شامل نماسازي ،،یلی  و بدون دخل و تصرف در اسکلت ، دیوار و سقف صبر اساس ضوابط طرح تف،تعمیرات جزئی-14
،معابر و شوارعمنوط به جمع آوري نخاله هاوتنظیف،می گردد.استردادوجوه سپرده دریافتیاخذ،پالستر،موزائیک فرش وتعویض درب

است .با تائید حوزه خدمات شهري

بدون احداث بناي جدید و برابر زیربناي مندرج در پروانه ،و تصرف در دیوار یا سقف و اسکلت شامل هرگونه دخلالف:مقاوم سازي،-16
می باشد.قبلی

تعرفه و نرخ روز محاسبه و %20،بدون احداث بناي جدید،در تیغه هاي داخلی غیر باربر" صرفا،درصورت درخواست دخل و تصرف ب : 
)ختمان قبال صادر شده باشد .درصورتی که پایانکارسا(گردد. میدریافت

منظور از ارتفاع مجاز، فاصله از کف طبقه تا باالي سقف طبقه می باشد و در صورت عدم رعایت ،مشمول هزینه بوده وبرابر فرمول -17
محاسبه  و اخذ می گردد.

اختمانهاي مجاور احداث شده )    متر  (درصورت تائید حوزه شهرسازي و عدم مغایرت با س3.70الف : ارتفاع مجاز کاربري مسکونی 

متر  (درصورت تائید حوزه شهرسازي و عدم مغایرت با ساختمانهاي مجاور احداث شده )    4.80ب : ارتفاع مجاز کاربري تجاري 

متر (درصورت تائید حوزه شهرسازي و عدم مغایرت با ساختمانهاي مجاور 6.80ج : ارتفاع مجاز واحد تجاري ، با احتساب نیم طبقه  
احداث شده )    
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ري امالك عوارض برارزش افزوده ناشی از درخواست تغییرکارب-18

)Kجدول ضرایب ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري (
جایگاه سوخت تجاريمسکونیکاربري

نانوایی
کارگاهی ،حمل –صنعتی اداري

و نقل ،انبار و توقفگاه
خدماتی ،آموزشی ،فرهنگی 

درمانی ،تفریحی –،بهداشتی 
ورزشی ،گردشگري ،–

داري و ...هتل
--%20%25%40-مسکونی

خدماتی ،آموزشی 
–،فرهنگی ،بهداشتی 

–درمانی ،تفریحی 
ورزشی ،گردشگري 

داري و ...،هتل

20%60%45%40%10%-

---%20%35-اداري
%15%25%45%50%65%25فضاي سبز و پارکینگ

خیابان ،معبر ،دور 
برگردان

15%55%40%35%15%10%

کارگاهی –صنعتی 
،حمل و نقل ،انبار و 

توقفگاه

15%55%40%35% ---

عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري امالك 

150×(50000+P)×K×T×S

K ضریب جدول ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري =

T مابقی برابر )20/1اداري - 50/1تجاري- 1الك .(مسکونی دفترچه ارزش معامالتی امجدید مورد درخواست ، برابر =ضریب تعدیل کاربري
جدول دفترچه ارزش معامالتی 

S مساحت تغییر کاربري =
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وکالت کتبی به تغییرکابري امالك با درخواست مالک و یا مالکین ،تشخیص و ضرورت تغییر کاربري از سوي شهرداري و بااعطاي 

در این صورت ارزش افزوده در نتیجه تغییر طرح شهرداري جهت پیگیري موضوع به شهرداري از سوي متقاضی بالمانع خواهد بود .

شرح جدول می باشد .

شهرداري بنا به تشخیص" درصد ارزش افزوده در نتیجه تغییر طرح در هر کاربري نسبت به کل زمین مور د نظر می باشد مالک الزاما* 

و شوراي اسالمی شهر یا معادل آن زمین به شهرداري تحویل نماید و یا برابر ارزش کارشناسی زمین با کاربري جدید (کمیسیون نرخ 

گذاري شهرداري ) مبلغ آن به شهرداري تأدیه نماید .

اصلی ، مالك دریافت 3و2تفکیکی خیابان و معبر در طرح هاي) 5مصوب شهري (طرح تفضیلی کمیسیون ماده تغییر کاربریها** 

% جدول دریافت 50% تعیین می گرددو براي مابقی محل ها  معادل 20ارزش افزوده در نتیجه تغییر طرح شهرداري با توجه به نوع معبر 

می شود.

نی و واقع در محدوده حریم امالکی که در خواست هرگونه مجوزاعم از پاسخ به استعالم و نقل و انتقال در اراضی خارج از محدوده قانو-

شهر دارند که فعالیت غیر مسکونی می نمایند مشمول حق استفاده می شوند که مراتب ابتدا توسط  مراجع ذیصالح  شهرداري بررسی  

و در صورت تائید مشمول حق استفاده خواهد شد .

تفصیلی جدید از اصالحات خارج شده اند مشمول عوارض کلیه امالکی که برابر طرح در مسیر و یا حریم اصالحات قرار داشته برابر طرح

بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري نمی باشند .
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سبهماخذ محاعنوانردیف
نرخ  ( به ازاء هر متر مربع مساحت )×مدت زمان حفاري به روز ×عرض معبر ×طول حفاري هزینه تنظیف 19

در خسارت تاخیر20
حفاري ترمیم 

به ازاء هرروز:
عرض معبرحفاري شده ×600×عرض حفاري ×طول حفاري ×2×تعداد روزهاي تأخیر

)135(45×3
ناشی ،عوارض ابقاء بنا21

از آراء کمیسیون ماده 
100

زمان وقوع تخلـف  تعرفهبرابر ،عالوه بر جرائـم تعیین شده عوارض،به بعد1/1/83تاریخ از 
گردد .میمحاسبه و دریافتو نرخ روز 

*آندسته ازتخلفات ساختمانی واحدهاي تجـاري کـه سـابقه سـاخت آنهـا قبـل ازسـال        
محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند از شمول 100می باشد وبرابرراي کمیسیون ماده 1383

قبـل از سـال   ،حق امتیاز تجاري معاف می باشند . بدیهی است احراز وقوع تخلفپرداخت 
با ارائه مدارك مستند قابل قبول خواهد بود .1383

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

،چنانچه شهرداري به راي کمیسیون معترض نباشد و در صورت موافقت اولیه صادر نماید
به ازاءهر متر زمان وقوع تخلف به نرخ ،تعرفه روز وعالوه بر عوارض متعلقه به نرخ مالک ،
تعداد واحدهاي اضافه شده) محاسبه ×میانگین مساحت واحدها×P5معادل (،مربع 

ودریافت گردد

روز محاسبه شود 5حداقل ،مدت زمان حفاريالف :-19

با آنالیز قیمت خدمات شهري است.،براساس قرارداد ،نرخ هزینه تنظیف مورد عملب : 
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سبهماخذ محاعنوانردیف
جهت ،معامالتیارزش22

امالك داراي تخلف 
100ماده 11مشمول تبصره

انواع ساختمان ( اسکلت ) الف 
ریال   4.600.000هر متر مربع،طبقه1تا ،ساختمانهاي اسکلت بتنی با هر نوع سقف -1
ریال 5.900.000هرمترمربع ،طبقه به باال1از ،ساختمانهاي اسکلت بتنی با هر نوع سقف-2
ریال  4.600.000هر متر مربع ،طبقه1تا ،اسکلت فلزي باهرنوع سقفيساختمانها-3
ریال  5.900.000طبقه به باال1از ،ساختمانهاي اسکلت فلزي با هر نوع سقف-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

مبناي محاسبه براساس متر مربع می باشد .
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 :
ریال 2.300.000هر متر مربع با مصالح بنایی ( سنگ و آجر ، بلوك سیمانی با هرنوع سقف )-1
ریال 1.600.000هر متر مربع گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف-2
ریال 3.300.000هر متر مربع اسکلت فلزي با ستونهاي بتن آرمه-3
آشیانه و سایه بانها  د:
ریال1000.000هر متر مربع ،با پایه هاي چوبی مصالح- 1
ریال  1.300.000هر متر مربع ،ستونهاي بتن آرمهبا پایه هاي فلزي یا -2

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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محا سبهماخذ عنوانردیف
برون سپاري خدمات 23

شهرداري 
برابر تعرفه مصوب استانداري هرمزگان 

،هزینه تجدید نظرخـواهی 24
صرفا با درخواسـت مالـک   
(آراءصادره ازکمیسـیونهاي  

،کـارگروه بررسـی   100ماده
ــع   ــنهادات ، مراجـ پیشـ
ــهرداري  ،   ــالح شـ ذیصـ

بهاءخدمات)

ریال300.000هت تجدید نظر کمیسیون ماده صد ج
ریال 2.000.000جهت اعتراض دوم ،ریال1.000.000جهت اعتراض اول 

جهت اعتراض سوم چنانچه مالک مستنداتی ارائه نماید که موضوع به صورت دقیق مورد 
بررسی قرار نگرفته است با دستور شهردار بدون دریافت وجه اقدام شود .

حداکثر مدت اعتبار پروانه 25
ساختمانی از زمان صدور تا 

2موضوع تبصره (پایان کار
قانون نوسازي و 29ماده 

)عمران شهري

ماه  18،متر مربع زیربنا500با مساحت تا ،طبقه4کمتر از -1
ماه  24،متر مربع زیربنا2000تا 501با مساحت،طبقه4کمتر از -2
ماه   30،متر مربع4000متر تا2001با مساحت ،طبقه 4کمتر از -3
ماه  36،متر مربع باالتر4001مساحت از ا ب،ه طبق4کمتر از -4
ماه24،متر مربع زیربنا500با مساحت تا،طبقه و باالتر5-4
ماه30،متر مربع زیربنا2000تا 501با مساحت از ،طبقه و باالتر6-4
ماه36،متر مربع4000تا2001با مساحت از ،طبقه و باالتر7-4
ماه  42،متر مربع به باالتر4001با مساحت از،طبقه و باالتر8-4

شرایط نحوه تمدید  پروانه 26
و پایانکار ساختمانی طبق 

قانون 2و تبصره 29ماده 
نوسازي و عوارض شهري 

آن دسته از متقاضیانی که مهلت پروانه و ،درخصوص تمدید پروانه ساختمانی مرحله دوم - 1
است و درخواست تمدید دارند، در صورت درخواست نوبت تمدید آنها به  اتمام رسیده2

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

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

از آنجائیکه پروانه ساختمانی طبق قانون و ضوابط تعیین شده از سوي وزارت محترم -2
ی سال بوده و به فاصله یک سال و طی دو مرحله تمدید میگردد بایست3کشور حداکثر 

مالك عمل باشد.
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برابر این ردیف و از زمان صدور پروانه تعیین می گردد.،مهلت پروانهودرخواست توسعه بنا، اصالح ،تغییر نقشه- 25

مالک یا مالکین موظفند نسبت به نیست ودلیل بر اقدام ،صرف ارائه درخواست تمدید از سوي مالک و ثبت در دبیرخانه شهرداري -26
طی ارائه سایر مدارك مورد نیاز از جمله تائید موضوع توسط کارشناس شهرداري ، پرداخت عوارض متعلقه  و، کامل مراحل اداري انجام 

خواست اقدام نمایند .درتاریخیک ماه از

،درصورت انصراف مالک(ذینفع ) از پروانه ساختمانی در مدت زمان پروانه اولیه و عدم احداث بنا در سال صدور پروانه توسط مالک- الف
قابل استرداد ،مالیات بر ارزش افزودهوآموزش و پرورش –فضاي سبز –کارشناسی –باستثناء آتش نشانی ،% عوارض80

% پرداختیها مسترد می گردد. 95معادل ،% هزینه هاي اداري 5پس از کسر ،چنانچه پروانه ساختمانی صادر نگردیده باشد .باشدمی 
مراتب ،گردد.دراین صورت با موافقت شهرداري مناطق می براي سال جدیداعمال ،ماه به پایان سال مانده باشد4درصورتی که کمتر از 

منوط به تامین اعتبار در بودجه سال ،% 95پرداخت ،نده به امور مالی منعکس می گردد . در هر حالجهت پیش بینی دربودجه سال آی
باشد و در صورت دریافت وجه پروانه ابطال میگردد.میآتی

ل % عوارض پروانه ساختمانی پرداخت شده ، سال دوم معاد95تبصره: در صورت انصراف مالک در سال صدور پروانه(سال اول) معادل 
% مبلغ با موافقت شهرداري مناطق جهت پیش بینی دربودجه سال آینده به امور مالی منعکس 70% و سال سوم معادل 80

می گردد .

% کلیه هزینه پروانه 1پروانه به نام شخص جدید با دریافت ،درصورت بقاء مهلت پروانه و درخواست انتقال مالک اولیه به غیر-ب
بنام مالک جدید صادر میگرددو مراتب انتقال ،باطل و پروانه جدید  با همان مدت و شرایط،فت پروانه قبلساختمانی مالک قبلی دریا

در نسخه اول پروانه قید میگردد .
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ماخذ محا سبهعنوانردیف
شرایط اخذ پایان کار 27

ساختمانی اعم از مسکونی ، 
تجاري ، اداري ، صنعتی و 

غیره 

اخذ پایانکار نمایندبهاقدامساختمانیپروانهدرمندرجمهلتاتمامازقبلکسانیکه:الف
%100بصورت ،کارشناسیاخذ هزینهباستثناء.مجددنخواهندبودعوارضپرداختمشمول

%عوارض با 5مشمول ،باشد90پروانه ساختمانی قبل از سال ب: چنانچه تاریخ صدور
تعرفه و نرخ روز می گردد.

باشد و اعتبار پروانه اولیه و دو سال 90ج: چنانچه تاریخ پروانه ساختمانی بعد از سال 
% عوارض به نرخ و تعرفه روز میگردد.10مهلت تمدید نیز سپري شده باشد مشمول 

حفاظ و ایجادعوارض عدم  28
ایمن سازي محوطه 

ساختمانهاي در دست احداث  

اخذ دو برابر هزینه تمام شده به قیمت روز

عوارض حمل نخاله هاي 29
ساختمانی 

ریال 2420به ازاء هر متر مربع بناي احداثی (زیربنا)  ،الف:  ساختمانهاي مسکونی
9680مبلـغ  ،متر12بیشتر از ب : درمجتمع ها و مراکز تجاري هسته مرکزي شهر و معابر 

ریال 4840مانند سایر کاربریها ،متر12ریال و معابر کمتر از 
ریال  4840سایرکاربریها به ازاء هر متر مربع بناي احداثی (زیربنا)  : ج 

الف : اراضی حق الزحمه کارشناسی30
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
محاسبه شده در ،گزینهریال اضافه بر1100متر مربع به ازاء هر متر مربع 500مازاد بر - 4

.3ردیف 
دو و سه با همدیگر جمع نمی گردند .،یک گزینه هاي 

ب: مستحدثه 
ریال به عوارض بند الف  اضافه 66.000اداري و سایر ،تجاري ،واحد مسکونی به ازاء هر 

میگردد

تقاضاي گواهی پایانکار را به شهرداري ارائه و پایان کار دریافت نمایند.شهرداري ،کلیه مالکین موظفند در مهلت مقرر قانونی -27-1
ملزم به پاسخ کتبی به ذینفع می باشد.

یست. واهی پایانکار از سوي مالک و ثبت در دبیرخانه شهرداري دلیل بر اتمام عملیات ساختمانی نگصرف ارائه درخواست -1تبصره 
تائید کارشناس شهرداري مبنی بر اتمام عملیات ساختمانی و ثبت در ،مالک یا مالکین موظفند نسبت به طی کامل مراحل اداري از جمله

.)شهرداري ملزم به پاسخ کتبی به ذینفع می باشد (مربوطه اقدام نمایند .ارك مورد نیاز دفاتر وارائه سایر مد

پایانکار دریافت نمایند از شمول پرداخت مابه ،ماه از تاریخ انقضاء پروانه 6حداکثر ظرف مدت ،چنانچه مالک یا مالکین- 2تبصره 
التفاوت عوارض متعلقه معاف می باشند .
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اعم از نیم طبقه ، خرپشته و ،به ازاء تغییر یا اصالح در هر طبقه ،ر رابطه با آندسته از متقاضیان اصالح و تغییر نقشه توسعه بناد-27-2
ریال عالوه بر عوارض متعلقه بعنوان هزینه خدمات مجدد دریافت می گردد.1.000.000مبلغ ،مشمول تغییرات،زیرزمین

تاخیر پایانکار نخواهد بود .خسارتمشمول ،درصورتیکه تاخیر درصدور پایانکار ناشی از شهرداري باشد27-3

هاي در دست احداث می باشد که در صورت عدم ملزم به ایجاد حفاظ و ایمن سازي محوطه ساختمان،مالکین و سازندگان ساختمان - 28
گردد.اجرا، شهرداري نسبت به آن اقدام و هزینه مربوط از مالکین و سازندگان دریافت می 

در غیـر  نمایـد. نخاله ها به محلهاي مجاز اقدامو انتقال مالک مکلف است همزمان با شروع عملیات ساختمانی نسبت به جمع آوري -29
% اضافه از مالـک دریافـت  و درصـورت    15معادل ، که عالوه برهزینه مربوط می نمایدمبادرت به جمع آوري"راساشهرداري،اینصورت 

%اضافه میگردد.50تکراربه صورت تصاعدي به نرخ روزي 

نکته : از زمان شروع دیوار چینی  ، مالک موظف به نصب باکس نخاله در محل می باشد .

دریافت می گردد.، تمدید ، تغییر ، استعالم  و موارد مشابه ،دثات به هنگام پایان کار حق الزحمه کارشناسی مستح- 30

% هزینه کارشناسی 20در صورتیکه فاصله زمانی پاسخ استعالم برروي ملک مورد نظر کمتر از یک ماه باشد به ازاء هر پاسخ -الف 
دریافت خواهد شد .(عرصه و اعیان )

نیاز به پاسخ استعالم و کارشناسی مجدد بیش از ،همچنین ساختمانهاي در دست احداث که بنا به ضرورتبراي کلیه عرصه ها  و - ب 
.% حق الزحمه کارشناسی عرصه و  کل واحدها  مندرج در پروانه قابل محاسبه می باشد50به میزان ،یک ماه  دارد

به جهت انجام خدمات ارائه شده،داراي گواهی پایانکاراختمان هاي سدر زمان نقل و انتقال واحدهاي آپارتمانی و یا پاسخ استعالم - ج
ریال دریافت میگردد.440.000ازاء هر واحد 
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ماخذ محا سبهعنوانردیف
یال ر12.245.200هر اصله به مبلغ ی متر، سانت50درخت با محیط بن تا - 1عوارض قطع درخت 31

ریال12.245.200عالوه برمبلغ ،سانتی متر100درخت با محیط بن تا -2
ریال 688.780مبلغ،سانتی متر 50به ازاء هر سانتی متر مازاد بر 

ریال 1.683.715هر سانتی متر،به ازاء هر سانتی متر مازاد بریک متر- 3
بهاء خدمات ترمیم آسفالت، روکش و 32

زیر سازي (بر اساس آئین نامه حفاري 
مصوب هیئت وزیران) 

P5×عرض حفاري×طول حفاري 

براي درختانی مانند لیمو ، نارنج، گارم زنگی ، جم، کنار، توت، انبه ، نخل و ... می باشد.،پایه خسارتمیزان ،فوق مبالغ-31

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

نحوه هماهنگی و صدور مجوز برابر دستورالعمل 10و هزینه روکش مندرج درماده 8رماده درخصوص خسارت اضافه عرض مندرج د-32
کمیسیون عالی هماهنگی امور اجرایی شهرهاي کشور 4/11/1366حفاري در سطح شهرهاي کشور مصوب 

روز تاخیر لحاظ 15داقل محاسبه وح،براساس فرمول تاخیر،خسارتیدرخصوص آن دسته از حفاریهایی که بدون مجوز انجام می شود *
)به اضافه سایر عوارض متعلقه اخذ گردد.(گردد

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

محاسبه و ،براساس فهرست بهاي مدیریت برنامه ریزي با احتساب تعدیل به نرخ روز،چنانچه مرمت توسط شهرداري انجام گردد*
گردد.می دریافت 

% مبلغ عوارض حفاري بابت 30،نوار حفاري را مرمت نماید"صرفا،میم به عهده شرکت هاي حفار باشد و شرکت مذکوردرصورتیکه  تر*
.% عوارض حفاري محاسبه نمی شود30،محاسبه و در صورتیکه روکش کلی صورت پذیرد،تخریب آسفالت 
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ماخذ محا سبهعنوانردیف
عوارض حرف و مشاغل

کلیه حرف ومشاغل درعملکردهاي مختلف 1
اعم از مشمولین  قانون نظام قوانین  موضوعه ،

صنفی و غیر صنفی

×N]S)×(PD)+×T=[(H
10

حداقل ضریب گروه شغلینوع

تشخیصضریب 
%- 40%10اماکن عمومی

%- 20%15سازندگان
%- 20%20فروشندگان
%-50%30تعمیرکاران

%- 40%35خدمات
%- 30%45دفاتر کار

+%20%55عمده فروشان
%- 60%65شرکتها و موسسات

H:نرخ پایه (حداقل مزدقانون کار)

D:ضریب گروه شغلی

S:مساحت واحد شغلی

N:ضریب تشخیص

P:نرخ منطقه اي

تائید کارشناس تشخیص ،دلیل بر معافیت از پرداخت عوارض نیست و درصورت ارائه مستندات ،) تعطیلی غیرمجاز واحد شغلی1
ضروري است .

) مودیان مکلفند نسبت به پرداخت عوارض متعلقه با مراجعه به شهرداري منطقه اقدام نمایند .2

% به ضریب گروه شغلی اضافه می گردد.2،به ازاء هر سال،عوارض و بهاء خدمات سال هاي قبلبراي محاسبه )3
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است .ط طرح تفصیلی براساس ضواب،حداقل مساحت واحد شغلی- 4

)1398(سال بهاي خدمات و سایر درآمدهاي شهرداري بندرعباس،تعرفه عوارض 

ماخذ محا سبهعنوانردیف
=D%)  ضریب گروه 35%.45%.55%.65(عوارض حرف و مشاغل خاص( سالیانه )2

=N)ضریب تشخیص100+)و(حداکثر 30حداقل(
درخصوص مشاغل خاص،پس از بازدید از محل و ارائه 

تعیین Nمستندات توسط کارشناس تشخیص ،ضریب 
و اعمال می گردد.

اماکن تولید ،بسته بندي و انبارهاي موادشیمیایی خطرناك و 1/2
مواد محترقه 

65%D=

=D%65دامداري (سبک و سنگین ) 2/2

=D%65مرغداري و پرورش انواع طیور صنعتی 3/2

=D%65تولید مصنوعات سیمانی و موزاییک 4/2

=D%65تولید لوله سیمانی و پله 5/2

=D%65تولید کاشی و سرامیک 6/2

=D%65آجرپزي (از جمله تولید آجر فشاري و سفال ،تولید آجر قزاقی)7/2

=D%65تولید گچ و آهک  8/2

=D%65سنگبري 9/2

=D%65سنگ کوبی 10/2

=D%65کارگاه هاي تولید آسفالت 11/2

=D%65تولید شن و ماسه 12/2

=D%65چرم سازي 13/2

=D%65دباغی 14/2

=D%65ساالمبورسازي15/2

=D%65روده پاك کنی 16/2

=D%65کشتارگاه دام طیور 17/2

=D%65پایانه هاي بار و انبار موسسات باربري 18/2

=D%65شارژگاز در کپسول 19/2

=D%65آب فلز کاري ها (آب کاري )کلیه20/2

=D%65رنگ کاري پروفیل آلومینیومی (رنگ کوره اي )21/2

ریخته گري ها و ذوب فلزات (از جمله چدن ،مس ، فوالد کلیه 22/2
برنز،آلومینیوم و سرب)،مفرغ و

65%D=
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ماخذ محاسبهعنوانردیف
=D%65مراکز بازاریابی اوراق انواع خودرو ،موتور سیکلت و ماشین آالت راهسازي ،صنعتی و کشاورزي 23/2

،الستیک ،پالستیک ،پت مقوا ت (فلزي ،قراضه ها ،کاغذ وفانبار انواع پسماند و ضایعات قابل بازیا24/2
(...

65%D=

=D%65آالت سنگیننتعمیرگاه ماشی25/2

=D%65انبارهاي مصالح ساختمانی و آهن آالت26/2

=D%55خرده فروشی مصالح ساختمانی27/2

=D%55خرده فروشی آهن آالت بجز فوالد28/2

=D%55خرده فروشی سنگ ساختمانی آماده نصب29/2

=D%65سازان ،تیرچه بلوك و قابهاي سیمانیموزائیک30/2

=D%55تعمیرکاران اتومبیل31/2

=D%55صافکاري ها32/2

=D%55نقاشان اتومبیل33/2

=D%55اطاق سازي خودروي سبک وسنگین34/2

=D%55اگزوز سازي35/2

=D%55آهنگري اتومبیل36/2

=D%45اوراق فروشان37/2

=D%45هیدرولیکتعمیر پمپ 38/2

=D%45تعمیر پمپ و انژکتور39/2

=D%45تعمیر ترمز و بوستر40/2

=D%45تنظیم موتور41/2

=D%45تولید قطعات غیر فلزي42/2

=D%45جک سازي 43/2

=D%45جلوبندي 44/2

=D%45داشبورد سازي 45/2

=D%45دوزندگی اتومبیل 46/2

=D%45رادیاتور سازي 47/2

=D%45شیشه اتومبیل 48/2
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=D%55بنکداران 49/2

)1398(سال بهاي خدمات و سایر درآمدهاي شهرداري بندرعباس،تعرفه عوارض 

ماخذ محاسبهعنوانردیف
=D%55عمده فروشی مواد و محصوالت غذایی به صورت نمایندگی و پخش آن 50/2

=D%55عمده فروشی دخانیات 51/2

=D%55درودگران و کابینت سازان 52/2

=D%55تولید وتعمیر انواع کابینت فلزي 53/2

=D%55درودگري 54/2

=D%55الوار و لوازم چوبی ساختمانی ،خرده فروشی چوب 55/2

=D%55تولید و تعمیر انواع قفسه و دکور چوبی 56/2
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ماخذ محا سبهعنوانردیف

ریال146.410از قبیل پیکان ، مزدا ، تویوتا و نظایر آن ،وانت بارحرف و مشاغل سیار (سالیانه )عوارض 3
ریال219.615از قبیل نیسان ، لندکروزر و نظایر آن ،وانت بار
ریال322.102چرخ 6کامیون 
ریال366.025چرخ 10کامیون 
ریال      439.230چرخ به باال10کامیون 

ریال658.845ماشین آالت راه سازي و ساختمانی و نظایر آن 
ریال  366.025اتوبوس                                                 
ریال248.897مینی بوس                                             

ریال1.683.715عوارض شرکتهاي غواصی (ماهیانه )4
عوارض انبار کاالي بازرگانی اعم از محوطه باز و 5

مسقف 
ریال4.592به ازاء هر متر مربع استفاده مفید       

ریال                             6.122به ازاء هر متر مربع مسقف               
(هر خانواده عوارض خدمات شهري اتباع بیگانه 6

به صورت سالیانه )
ریال 2.000.000یک نفر:
ریال 2.800.000سه نفره 
ریال3.600.000پنج نفره 

ریال2.400.000دو نفره 
ریال 3.200.000چهارنفره 
ریال4.000.000شش نفره 

ریال                                                                  19.965به ازاء هر متر مربع   ،حداقل یک ماهعوارض کرایه دهندگان داربست فلزي (ماهیانه)7
ریال1.098.075تک سیلندر                               عوارض شماره گذاري موتور سیکلت8

ریال                                       175.692دوسیلندر                                  
ریال            263.538بیش از دوسیلندر                        

ریال36.602تک سیلندر(سالیانه )سیکلتوتور معوارض9
ریال43.923دو سیلندر

ریال51.243بیش از دو سیلندر

قرار جهت مصارف مربوط به اتباع بیگانه ،%در اختیار شهرداري 40در اختیار اداره کل امور اتباع بیگانه و،%وجوه حاصل60- 6
گردد.محاسبهبه یک نرخ و بدون تغییر،نفرو باالتر6نفره صورت گرفته و خانوار 6تا سقف خانوار ،تعیین نرخمی گیرد.

از.جداگانه محاسبه ودریافت میگردد،به نسبت مساحت لوله هاي بسته شده براي هرساختمان در هر منطقه،وصول عوارض- 7
%هزینه اشغال معبردریافت میگردد.50،تمانهاي در دست احداث به هنگام صدور پروانهساخ
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98سال 97سال ماخذ محا سبهعنوانردیف

عوارض شماره گذاري وانت ، کامیون 10
وکامیونت ...

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

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

گمرکی و حقوق ورودي

%5/1معادل،حسب مورد
فروش کارخانهقیمت (داخلی ) 

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

گمرکی و حقوق ورودي

عوارض وانت ، کامیون و کامیونت11
(سالیانه)

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

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

گمرکی و حقوق ورودي

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

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

گمرکی و حقوق ورودي

ماشینهاي سنگین راه عوارض سالیانه 12
ک ، تساختمانی و حفاري ( غل،سازي

دامپر ، لیفتراك ، لودر ، گریدر ، 
بلدوزر، بیل میکانیکی ، میکسر ، 

اسکیپر ، جرثقیل ، فنیشر ... )

ریال1.464.100ریال1.331.000به ازاء هر دستگاه                              

بهاي خدمات عمومی (سالیانه )13
الف : واحدهاي مسکونی 

تجاري ،،ب : واحدهاي اداري 
موسسات ،خدماتی 

ج :درمانی ،آموزشی ،فرهنگی ،نظامی 
و سایر

به ازاء هر متر مربع  
ریال2.660
ریال9.300

ریال2.660

ریال2.926
ریال10.230

ریال2.926

تخریب معابر آسفالت و بتنـی در اثـر   14
ریختن مواد نفتی و روغنی

ریال1.464.000ریال1.331.000

تخریـب کانـال هـا و جـداول در اثـر      15
ریختن مواد نفتی و روغن  

ریال1.464.000ریال1.331.000

آلوده کردن هوا( نصب لوله یا کانال به 16
هرباردیوارخارجی مشرف به گذر)

ریال1.464.000ریال1.331.000
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98ماخذ محا سبه سال 97ماخذ محا سبه سال عنوانردیف

پارك طویـل المـدت وسائــط نقلیـه اسـقاطی      17
جمع آوري ه ها،ومتروکه در کنارو یا یامستعمل 

مراجعه دریافت هزینه جمـع  و انتقال  درصورت 
ه نگهداريآوري و حمل بعالوه هزین

برابر هزینه انجام شده بعالوه 
%اضافه25

برابر هزینه انجام شده بعالوه 
%اضافه25

هزینه جمع آوري اجناس و تاسیسـات عمرانـی   18
وداربست بدون مجوز شهرداري 

ریال1.000.000به ازاء هر سرویس -

یـا  نمـودن  مخطـط  ،هنوشتهزینه امحاءو اصالح 19
در سـطح مشـرف بـه    و امورمشابه نقاشی کردن 

معابر عمومی و ابنیه بدون اجازه شهرداري به ازاء 
هر متر مربع  

ریال  3.795.000ریال3.000.000

ریال  1.518.000هزینه جمع آوري و حمل تابلوهاي سیار20

بـه تابلوهـاي راهنمـایی و    واردهخسارتجبران21
رانندگی ، شهرداري و تأسیسات شهري بنحـوي  

)به ازاء هر مورد (که از حالت انتفاع ساقط گردد

هزینه خرید ،نصب ،راه اندازي %20هزینه تابلو بعالوه 
(برابر نرخ کارشناسی )

%20بعالوه 
در محلهاي ذبح شده احشامهزینه خدمات تنظیف،22

)به ازاء هر راس (غیر مجاز 
ریال316.250ریال275.000

عدم رفع خطـر از بناهـا و دیوارهـاي شکسـته     23
مشرف به معابر عمومی و گذرها 

برابر حکم مرجع ذیصالحریال7.986.000

اوراق و ، میـوه ، بساط و گذاردن اشـیاء  گستردن24
،ادوات کار یا اجناس بـراي فـروش در پیـاده رو   

به (مساجدو غیره ،خانه ها ،مقابل مغازه ،گذرها
)ازاء هر مورد در روز

ریال1.075.250ریال935.000
هزینه جمع آوري و حمل

احشام در سطح معابر ، فضـاي  هزینه جمع آوري 25
میادین ، پارکها و ... به ازاء هر رأس ،سبز

بزگوسفند و
گاووگوساله و اسب

شتر

ریال605.000
ریال1.001.000

ریال1.397.000

ریال695.750
ریال1.151.150
ریال1.606.550

تابلوهـاي فرسـوده و   وحمـل جمع آوريهزینه 26
نامناسب

% 20هزینه جمع آوري بعالوه 
اضافه

براساس نرخ کارشناسی خدمات 
شهري 
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درصورت تکرار ،برابر حکم مرجع ذیصالح اقدام شود .- 25

.منوط به ترمیم محل قبلی می باشد،صدور مجوز قطعی براي دکه جدید -26

)1398( سال بهاي خدمات و سایر درآمدهاي شهرداري بندرعباس،عرفه عوارض ت

98ماخذ محاسبه سال 97ماخذ محا سبه سال عنوانردیف
توسط یی که پیاده روهاهزینه خدمات بابت نظافت27

تعمیرکاران خودرو کثیف و اشغال می شوند 
ریال1.530.650ریال1.331.000

جابجایی دکه هاي سـطح  ي که به دلیلبراترمیم مع28
آسیب دیده است شهر

براساس نرخ کارشناسی خدمات ریال3.327.500
شهري

کـه شـناورهاي دریـایی  هزینه جمع آوري و حمل29
وقف استمتخیابانها و معابر سطح شهردر

ریال4.591.950ریال3.993.000

تعمیر انواع شـناورهاي دریـایی   هزینه تنظیف بابت 30
در ساحل دریا

( محلهاي غیر مجاز) به لحـاظ ایجـاد آلودگیهـاي    
زیست محیطی و مخالف زیباسازي و همچنین تولید 

)هربار(ضایعات ناشی از تعمیر 

ریال3.826.625ریال3.327.500

هزینه کارشناسی مشاغل مزاحم و آالینده زیست 31
قانون شهرداریها) 55ماده 20محیطی شهري(بند

--

ریال605.000هرمورد ریال550.000هرمورد متر مربع 500واحدهایی تا 1/31

ریال1.210.000هر مورد ریال1.100.000هر مورد متر مربع 1000متر مربع تا 501واحدهایی از 2/31
ریال1.815.000هر مورد ریال1.650.000هر مورد متر مربع 2000متر مربع تا 1001واحدهایی از 3/31
ریال2.420.000هر مورد ریال2.200.000هر مورد متر مربع 2000واحدهایی بیش از 4/31

هزینه فک پلمپ مشاغل مزاحم و آالینده زیست 32
ریها)قانون شهردا55ماده 20محیطی شهري (بند 

--

ریال2.420.000ریال2.200.000فک پلمپ با مجوز 1/32

ریال6.050.000ریال5.500.000فک پلمپ غیر قانونی و بدون مجوز 2/32

جدول (آیین نامه نحوه نصب تابلو در سطح شهر و چگونگی به شرح عوارض نصب تابلو سردرب اماکن و تبلیغات شهري 33
شاخص هاي موثر بر هر گونه تبلیغات محیطی)محاسبه عوارض آنها و 

% به صورت تصاعدي به مبلغ فوق اضافه میگردد.(با نظر مراجع ذیصالح )50،درصورت عدم اقدام-27
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صدور مجوزقطعی براي دکه جدید منوط به ترمیم محل قبلی می باشد . - 28

اقدام و "شهرداري راسا،% حداکثر یک هفته پس از انقضا 50عالوه بر مبلغ خسارت به صورت تصاعدي با نرخ ،درصورت تکرار- 29
%عالوه بر خسارت دریافت می نماید (با نظر مراجع ذیصالح )25هزینه متعلقه بعالوه 

)1398تعرفه عوارض ، بهاي خدمات و سایر درآمدهاي شهرداري بندرعباس (سال 

نحوه نصب تابلو در سطح شهر و چگونگی محاسبه عوارض آنآئین نامه 

: تابلوهاي آموزشی و اداري :الف

نصب بر سر درب ورودي اصلی( به صورت افقی) که ابعاد آن متناسب بـا دهانـه ورودي سـاختمان و حـداکثر     ،تعداد یک عدد تابلو - 1
سانتی متر باشد.120تابلو ارتفاع

ر مجتمع هاي مسکونی ( به استثناء مجتمع هاو پاساژهاي مجاز تجاري و خدماتی )واقـع شـده باشـد،    تبصره: در صورتیکه آموزشگاه د
بـر  ،از جنس فلکس فیس یا نئو پالستیک با قاب فلزي و منبع نور، مشروط به رعایت طرح تفصیلی50×70نصب یک عددتابلو به ابعاد  

پیشانی ساختمان بالمانع است .

متر می باشد .2.5سانتی متر، وارتفاع نصب از کف معبر حداقل 15حداکثر ضخامت کتیبه یا قاب تابلو -2

کف بالکن خواهد بود.،حداقل ارتفاع نصب در صورت وجود بالکن ،: در هر حال1تبصره

سـانتی متـر مجـاز    20یا قاب تابلو، تا متري نصب شده باشند ،حداکثر ضخامت کتیبه 3.5: براي تابلوهایی که در ارتفاع حداقل 2تبصره 
.می باشد 

: درصورت درخواست مالک یا مالکین، جهت نصب تابلو، خارج از ضوابط فوق الذکر ، پس از تائید کارشـناس سـیما و منظـر  و    3تبصره 
سبه و دریافت می گردد.ریال محا39.000همچنین اخذ تعهد محضري از سایر مالکین، به ازاء هر متر مربع مازاد بر تعرفه، ماهیانه 

: تابلوهاي تجاري و خدماتی ب

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

حداکثر معادل ارتفـاع پیشـانی واحـد تجـاري     ،تابلوارتفاعمالك ،سانتی متر باشد 180تبصره : در مواردي که ارتفاع پیشانی کمتر از 
خواهد بود.

20معادل به باال،متر 5/3ارتفاع ازسانتی متر و 15،متري از کف معبر5/3تا 5/2ارتفاع نصبتاحداکثر ضخامت کتیبه یا قاب تابلو -2
سانتی متر می باشد.

کف بالکن خواهد بود.،ارتفاع نصب در صورت وجود بالکنکثرتبصره : در هر حال حدا

(بـاالتر از  تا ارتفاع زیر پنجره یا جان پناه طبقـه اول فاقد پیشانی ،مربوط به واحدهاي تجاري و خدماتی ،کتیبه یا قاب تابلوارتفاع-3
سانتی متر می باشد.120حداکثر،مالکین طبقه فوقانیرضایت محضري از با کف بالکن )
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شیشه نویسی، نوشتن روي سایبانهاي مجاز، استفاده از نئون متصل به شیشه در اندازه متناسب در جهت شناسایی واحدهاي تجاري -4
که صرفاً معرف نوع کسب باشد بالمانع است.در صورتی،همکف و،خدماتی

)1398و سایر درآمدهاي شهرداري بندرعباس (سال تعرفه عوارض ، بهاي خدمات 
ریـال  53.900که شیشه نویسی معرف کاال( خارج از معرف واحد تجاري و خدماتی ) باشد بـه ازاء هـر متـر ماهیانـه     تبصره : در صورتی
محاسبه می گردد.

بصورت حروف یاآرم بـدون قـاب درقسـمت فوقـانی و ورودي هـاي مجموعـه       ،شناسایی مجموعه هاي بزرگ تجاريي نصب تابلو-5
مشخص از بنا و متناسب با حجم ساختمان بدون زمینه بالمانع می باشد.سایر ضوابط و روي قسمت هايرعایت با

اي بیرونـی سـاختمان نمـی    مجاز به استفاده از تابلو در نم،مغازه هاي مستقر در داخل مجموعه هاي تجاري و یا خدماتی و پاساژها-6
باشند.

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

به مالکین ابالغ و در زمان پایان سـاختمان در صـورت   ،هنگام صدور پروانه ساختمانجاري و خدماتی ،اماکن تضوابط نصب تابلو در -8
توسط شهرداري منطقه کنترل خواهد گردید.،اقدام به نصب 

ئیـد  و همچنـین تا منوط به حفظ همگونی با نماي منطقه ،در محدوده آثارثبت شده ،خدماتی یا تجاري،شناساییياستفاده از تابلو-9
کارشناس سیما ومنظرمی باشد .

نباید مغایر با شئونات و ارزش هاي اسالمی و انقالب باشد.و غیره، تبلیغاتی ،و تصاویر کلیه تابلوهاي شناسایی هنوشت-10

توسط متقاضی در چارچوب آئین نامه ضروري است.،هماهنگی با شهرداري در مورد تبلیغات تجاري-11

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

توسط شهرداري تعیین خواهد گردید.،متناسب با طرح کلی ساماندهی معابر،ارتفاع تابلو،: در کلیه موارد1تبصره 

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

صدور مجوز نصب تابلو، منوط  به دارا بودن پروانه کسب است .:3تبصره 

: کلیه تابلوهایی که براساس مفاد بندهاي الف و ب این آیین نامه با رعایت تمامی ضوابط ، تهیـه و نصـب مـی گردنـد و جنبـه      4تبصره 
تبلیغاتی ندارند.

لوي نمایندگی هاي فروش و خدمات پس از فروش، برابر ضوابط بند فوق محاسبه میگردد.جهـت نصـب تـابلو، بازدیـد و تائیـد      تاب-13
به شرح زیر می باشد :خارج از ضوابط تعیین شده محاسبه عوارض تابلوهاي کارشناس سیماومنظر الزامی است . نحوه

عوارض تابلو =تعداد ماه  عرضطول نرخ  
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تابلوهاي تبلیغاتی:ج

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

)1398تعرفه عوارض ، بهاي خدمات و سایر درآمدهاي شهرداري بندرعباس (سال 
ریال 390.000تابلوهاي تبلیغاتی کاالهاي ایرانی تولید شده خارج از استان، به ازاء هر متر مربع ماهیانه-2

ریال 690.000تابلوهاي تبلیغاتی کاالهاي خارجی، به ازاء هر متر مربع ماهیانه -3

ساجد و ... مشرف به معـابر ( موضـوع مـاده    هزینه بهره برداري تبلیغاتی از فضاهاي عمومی شهري منصوب در محیط ادارات ،نهادها ، م
قانون شهرداري ها )92

الصاق هرنوشته و تصویر برروي دیوارها و فضاي مشرف به معابرشهر ممنوع است مگردرمحل هایی که :نوشتن هر نوع مطلب یا1تبصره 
شهرداري براي نصب و الصاق معین می کند .

ملزم به رعایت ضوابط مقرر در آیین نامه نصب تابلو در سطح شهر می باشند .: کلیه ادارات ،نهادها ، مساجد و ...2تبصره 

مجوز از شهرداري و :براي ایجاد تابلوها و بیلبردهاي تبلیغاتی و اطالع رسانی ، در محل هاي مشرف به معابر شهر ، دریافت3تبصره 
رعایت ضوابط و استانداردهاي سیما و منظر شهري الزامی است .

:عوارض شهرداري براساس جدول شاخص هاي موثر و فرمول مربوطه محاسبه و دریافت می شود .4تبصره 

، بنرها و پالکاردهاي تبلیغاتی LCD,LEDد:تابلو 

ریال( ماهیانه )25.300درصورت استفاده بعنوان تابلو معرف ،  به ازاء هر متر مربع اضافه  -1

ریال ( ماهیانه )126.500به ازاء هر متر مربع عالوه بر تابلوي اصلی ،، درصورت استفاده بعنوان تابلو معرف-2

ریال ( ماهیانه ) از یک متر مربع به باال بـه ازاء هـر متـر مربـع     353.000درصورت استفاده به عنوان تابلو تبلیغاتی تا یک متر مربع -3
ریال( ماهیانه )632.500

ریال( سالیانه )3.162.500لیه ،به ازاء هر متر مربع مبلغ عوارض تبلیغات ترسیمی بر بدنه وسائط نق-4

ریال (سالیانه )2.530.000عوارض تبلیغات تصویري به ازاء هر متر مربع، مبلغ -5

تبصره :تبلیغات مذهبی ، هنري ، اجتماعی ، ورزشی و تابلوهاي که جنبه آموزش شهروندي و اطالع رسانی دارند، (بـدون درج هرگونـه   
م تجاري ) و تابلوهاي انتظامی و ترافیکی از پرداخت عوارض مستثنی می باشند .برند یا نا

ریال (روزانه ) 150.000عوارض نصب پالکارد و بنردر رفیوژ میانی ، به ازاي هر متر مربع -6

ریال (هفتگی )1.500.000عوارض نصب بنر یا بوم، برروي چهارپایه در میادین و معابر، با مجوز شهرداري، به ازاء هر متر مربع -7
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ریال (روزانه )12.650عوارض بنرها و پالکاردهاي تبلیغاتی و مناسبتی، به ازاي هر متر مربع -8

تبصره: بدیهی است،نصب هرنوع بنر،پالکارد،بوم و... منوط به اخذ مجوزوپرداخت هزینـه مـی باشد.درصـورت عـدم دریافـت مجـوز،       
شهرداري مکلف به جمع آوري است.  

)1398تعرفه عوارض ، بهاي خدمات و سایر درآمدهاي شهرداري بندرعباس (سال 

و سردفتران وکالي دادگستري،: تابلوهاي معرف خدمات پزشکی و

سـه  حـداکثر تعداد آنها هایی باشند که در صورتی که در مجتمع ،مطب پزشکان  و سایر حرف پزشکان و وکالي دادگسترييتابلو-1
:استواحد خدماتی

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

تابلوي پزشکان و سایر حرف پزشکان و وکالي دادگستري ، در صورتی که در مجتمع هایی باشند که تعداد آنها بـیش از سـه واحـد    -2
افق مالکین تهیه و بر سردرب ورودي اصلی الصاق و یا به بدنه سـاختمان کـه پـیش آمـدگی از بـر ملـک       خدماتی است، یک تابلو با تو

متر وطول آن از باالترین طبقه ساختمان تجاوز ننمایدنصب می شوند. 3.5سانتی متر و ارتفاع از کف 150

ي دادگستري ) وجود نداشـته باشـد، مجـاز بـه     تبصره : در صورتی که امکان جابجایی تابلو  معرف واحدهاي خدماتی (پزشکان و وکال
استفاده از دو نقطه ساختمان مربوطه ،جهت الصاق تابلوي مشترك می باشند .

تابلوي درمانگاهها، داروخانه ها و آزمایشگاهها که در طبقه همکف واقع شده باشند، برابر بند یک  مجاز می باشد .-3

مجاز به نصب تابلو می باشند 2ه ها یی که در طبقات باالي همکف واقع شده باشند، همانند بند درمانگاهها ، داروخانه ها و آزمایشگا-4
.

تابلوي مازادپزشکان،وکال و سردفتران، منوط به اینکه، منفصل از همان ساختمان و بیش از دو نقطه درآن ساختمان نباشد به ازاء هر -5
ریال 220.000مترمربع ماهیانه 
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)1398عوارض ، بهاي خدمات و سایر درآمدهاي شهرداري بندرعباس (سال تعرفه 
اخص هاي موثر بر تبلیغات محیطیش

ریال )11.000( اجاره ماهیانه هر متر مربع

امتیازمشخصات شاخصشاخصردیف
مناطق 1

شهرداري
45مرکز تجاري شهر

45بلوارساحلی
45بلوار امام خمینی (ره )

30امام حسین (ع)بلوار 
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 باالتر40تا 20مسیر هاي با عرض 

10کمربندي و دسترسی شهر به شهرکهامسیر هاي 
10متر مربع یا کمتر12تابلو اندازه تابلو3

13تابلوهاي نصب شده برروي پلهاي عابر پیاده
13متر مربع20متر تا 12تابلوهاي بین 
15متر مربع به باال20تابلوهاي 

5یک وجهیوجه 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
5تبلیغاتیایستگاههاي حمل و نقل شهري ،کیوسکهاي مختلف تبلیغات ، وسائط نقلیه و سایبانهاي 
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8تبلیغات حجمی
10طرحهاي ویژه ، تابلوهاي منصوب بر دیوار یا پشت بام اماکن خصوصی و دولتی ، تبلیغات بر کف

= اجاره هر متر مربع بصورت ماهیانه11.000×فرمول : جمع امتیاز 

مساحت کل = اجاره یک ماه ×اجاره متر مربع ماهیانه 
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)1398(سالشهرداري بندرعباسسازمان مدیریت پسماندبهاي خدمات و سایر درآمدهاي ،تعرفه عوارض 

98ماخذ محاسبه سال 97ماخذ محا سبه سال عنوانردیف

قانون مدیریت 19و 16طبق مواد-هزینه عدم  تفکیک (زباله تر و خشک)1
پسماند، درصورت اجراي طرح 

قابلیت وصول دارد
ریال605.000ریال550.000واحدهاي مسکونی 1/1

ریال859.100ریال781.000واحدهاي تجاري 2/1

ریال85ریال    77)به ازاي هر کیلوي (هزینه دفن زباله هاي عادي شهر2

در اداري وهزینه دفن زباله شهرکها و مجتمع هاي صنعتی 3
)به ازاي هر کیلو(شهرحریم و محدوده

ریال2.500ریال1.100

شهرحریم و محدودهدري نظامی هزینه دفن زباله شهرکها 4
)به ازاي هر کیلو(

ریال1.100ریال1.100

برابر توافق با دستگاه ذي ربط-پسماند نمایشگاهها مدیریت هزینه 5
%بهاي بلیط 2-هزینه مدیریت پسماند سیرك ها6
ضایعات از قبیل آهن آالت، برگ تردد حملمجوزصدور7

شیشه، الك، پالستیک و کارتن
--

ریال297.000ریال270.000نیسان1/7
ریال495.000ریال450.000خاور2/7
ریال572.000ریال520.000ترچرخ و باال10کامیون 3/7

--هزینه خدمات از خودروهاي فاقد مجوز8

ریال726.000ریال660.000نیسان1/8

ریال847.000ریال770.000خاور2/8

ریال968.000ریال880.000کامیون و باالتر3/8

--تخلیه شاخ و برگ درختان در سایت دفع9

گیرد .برعهده تولید کنندگان محصوالت قرار می،مسئولیت تامین و پرداخت بخشی از هزینه هاي بازیافت قانون مدیریت پسماند :4ماده 4بند -

هزینه هاي مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه اي که طبق دستورالعمل ،مدیریت اجرایی می تواند قانون مدیریت پسماند :8ماده -
توسط شوراهاي اسالمی برحسب نوع پسماند تعیین می شود دریافت و فقط صرف هزینه هاي مدیریت پسماند نماید ،وزارت کشور

% افزایش 10روز به ازاء هر روز 10مازاد بر -5

% افزایش 10روز به ازاء هر روز 10مازاد بر - 6
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)1398(سالشهرداري بندرعباسسازمان مدیریت پسماندبهاي خدمات و سایر درآمدهاي ،تعرفه عوارض 

98ماخذ محاسبه سال 97ماخذ محا سبه سال عنوانردیف

ریال157.300ریال143.000وانت1/9

ریال193.600ریال176.000کامیونت2/9
ریال266.200ریال242.000کامیون3/9

عوارض ساماندهی خودروهاي حمل پسماند عادي 10
(سالیانه )شهري

ریال759.000-

حمل و نقل و دفن پسماندهاي ،هزینه جمع آوري11
)هرکیلو (عفونی و درمانی 

ریال24.200ریال22.000

هزینه حمل و نقل و دفن پسماندهاي عفونی که به 12
(هر کیلو )پسماندهاي عادي تبدیل شده اند

ریال18.150ریال16.500

هزینه حمل و نقل و دفن پسماندهاي عفونی که در 13
)ماهیانه(کیلو تولید دارند 30ماه کمتر از 

ریال495.000ریال450.000

آبکانالومعبرنخاله در وخاك جمع آوريهزینه 14
)به ازاء هر متر طول(

ریال275.000ریال250.000

، زباله و فاضالب و خاك و نخالهجمع آوريهزینه 15
ضایعات در سطح معابر و حریم شهر 

قانون مدیریت 16ماده طبق-
پسماند

ریال2.200.000ریال2.000.000وانت 1/15

ریال3.630.000ریال3.300.000کامیونت 2/15
ریال4.950.000ریال4.500.000کامیون 3/15
%به مبلغ اولیه اضافه می 50درصورت تکرار تخلف 4/15

گردد
%به 50با مجوز مرجع ذیصالح 

مبلغ اولیه اضافه می گردد
--جهت پروژه هاي عمرانی ونخالهتامین خاك 16

ریال84.700ریال77.000کامیونت هر سرویس1/16
ریال110.000ریال100.000کامیون هر سرویس2/16

صدور مجوز فعالیت حمل و نقل نخاله و خاکبرداري17
یکساله )(

ریال21.780.000ریال19.800.000

ریال423.500ریال385.000عوارض تمدید مجوز خاکبرداري 18

گردد.درصورت بروز هر گونه تخلف از طریق مراجع ذیصالح اقدام -9
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)1398(سالشهرداري بندرعباسسازمان مدیریت پسماندبهاي خدمات و سایر درآمدهاي ،تعرفه عوارض 

98ماخذ محاسبه سال 97سال ماخذ محا سبهعنوانردیف
انبارهاي ضایعات در محدوده ناشی از هزینه خدمات 19

)یکساله(-حریم شهر
ریال7.700.000ریال7.000.000

ریال3.630.000ریال3.300.000خدمات انبارهاي که پلمپ می گردندهزینه 20
ریال217.800ریال198.000الشهازاءهربه–هزینه دفن الشه حیوانات 21
هزینه دفن مواد فاسد که به موجب قوانین جاري ملزم 22

د نبه امحاء می باش
--

ریال2.420ریال2.200به ازاي هر کیلو،کیلو 5000تا 1/22

ریال1.815ریال1.650کیلو به ازاي هر کیلو5000باالي 2/22

مطابق الحاقیه پیوست ریال770.000)روزانه(تخلیه آب در کانال عوارض 23

ریال36.300ریال33.000)به ازاي هر سرویسوسکو(توزین خودروها در سایت 24

ریال181.500ریال165.000و پایان کار خاکبرداري ،کارشناسی جهت تخریب 25

--نصب و تخلیه باکس26
ریال484.000ریال440.000به ازاي هر سرویس 1/26
ریال36.300ریال33.000از روز دوم به بعد به ازاي هر روز اضافه 2/26

--هزینه تخلیه خاك و نخاله در سایت 27

ریال30.855ریال28.050)( هر سرویس تن5تا 1/27

ریال43.560ریال39.600(هر سرویس) تن5باالي 2/27
مجري طرح هارها سازي فاضالب شهري توسط شرکت28

بابت هرروزفاضالب 
ریال8.470.000ریال7.700.000

ساختمانی ، خاك و نخالهمصالححمل غیر استاندارد29
(فاقد چادر)توسط خودروهاي حمل 

ریال847.000ریال770.000

، و هزینه هاي متفاوتی را در بر می گیرد و همچنین بعضی مواد داراي حجم باالیی می باشند دروشهاي دفن متفاوتی وجود دار،با توجه به اینکه براي مواد مختلف نکته :
%هزینه را کاهش یاافزایش دهد )30(سازمان مجاز است تاسقف مبلغ را محاسبه و دریافت نماید،به سازمان اجازه داده می شود نسبت به نحوه دفن و حجم مواد

ریال براي هر روز می باشد .100.000روز ) به عنوان نرخ پایه مورد مالك و محاسبه با نرخ ارزش 90مبناي محاسبه براساس سه ماه در سال (- 23-1

اقدام می گردد.با حکم مرجع ذیصالح به درخواست سازمان ،ضمن جلوگیري از ادامه فعالیت - 28

جلوگیري از ادامه فعالیت به منظور ایمن سازي و رعایت قوانین و مقررات موضوعه -29
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)1398(سالشهرداري بندرعباسسازمان مدیریت پسماندبهاي خدمات و سایر درآمدهاي ،تعرفه عوارض 
به جوي را بهاي حاصل از زهکشی آچنانچه ساختمان در دست اجرا به لحاظ وضعیت بستر خاك و آبهاي زیر سطحی ناگزیر باشد که -2

ریال به شرط آنکه مبلغ کل از 5.000ها و کانال هاي مجاور منتقل نماید عالوه بر نرخ پایه ردیف یک به ازاء هر روز مازاد با نرخ 
نکند مورد محاسبه قرار گیرد .ریال تجاوز 30.000.000

چنانچه مالک امکانات الزم به منظور انتقال آبهاي زهکشی به کانال ها را تهیه و هیچ گونه خسارتی به آسفالت و معابر ( کانال ، کانیو - 3
ان کار به عنوان عوارض مربوطه دریافت گردد.یریال براي یک بار تا پا4.000.000،.. .) وارد ننماید مبلغ 

مالکین یا ذینفع که آبهاي استحصالی را براي توسعه و یا آبیاري فضاي سبز در اختیار سازمان سیما ،منظر و فضاي سبز شهرداري- 4
قرار دهد از واریز وجوه معاف می باشد .
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)1398(سالشهرداري بندرعباسمدیریت پسماندسازمانبهاي خدمات و سایر درآمدهاي،تعرفه عوارض 

98ماخذ محاسبه سال 97سال ماخذ محا سبهعنوانردیف
به ازاء هر متر مربع-هزینه پاکسازي معبر ،کانال و ...30

ریال990.000ریال900.000براي بار اول 1/30

%به مبلغ فوق اضافه 50براي دفعات بعد2/30
می گردد

% به مبلغ فوق اضافه 50
می گردد

ریال22.990.000ریال20.900.000سالیانه )(ضایعات ماهی و آبزیانصدرو برگ ترددحمل 31

--مشاغل پر زباله عوارض مدیریت پسماند 32
ریال1.331.000ریال1.210.000)سالیانه(متر مربع12گل فروشیها تا 1/32

ریال1.452.000ریال1.320.000)سالیانه(متر مربع 25گل فروشیها تا 2/32

ریال1.694.000ریال1.540.000)سالیانه(متر مربع 25گل فروشیها بیش از 3/32
ریال1.815.000ریال1.650.000)سالیانه(متر مربع 12سوپرمارکتهاي تا 4/32
5/32

)سالیانه(متر مربع 25سوپرمارکتهاي تا 
ریال2.860.000ریال2.600.000

مترمربع (فروشگاههاي زنجیره اي 25بیش ازسوپرمارکتهاي 6/32
)سالیانه(-)و هایپرمارکت

ریال3.630.000ریال3.300.000

متر مربع (فروشگاههاي زنجیره اي 100تا 50سوپرمارکتهاي 7/32
)سالیانه(-)و هایپرمارکت

ریال8.470.000ریال7.700.000

فروشگاههاي(متر مربع 100بیش تر از سوپرمارکتهاي 8/32
)سالیانه(- )زنجیره اي و هایپرمارکت

ریال20.570.000ریال18.700.000

ریال2.970.000ریال2.700.000)سالیانه(متر مربع 25رستورانها تا 9/32
ریال4.070.000ریال3.700.000)سالیانهمتر مربع (50تا 25بیش از رستورانها 10/32
ریال8.470.000ریال7.700.000)سالیانهمتر مربع (100تا51رستورانها 11/32

ریال18.150.000ریال16.500.000)سالیانهمتر مربع (100بیشتر از رستورانها 12/32

متر 12میوه فروشی و سبزي فروشی ها (خیابانهاي بیشتر از 13/32
)سالیانه(-)عرض

ریال4.840.000ریال4.400.000

متر 12تا 8(خیابانهاي بین میوه فروشی و سبزي فروشی ها14/32
)سالیانه(-)عرض

ریال3.025.000ریال2.750.000
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)1398(سالشهرداري بندرعباسمدیریت پسماندسازمان بهاي خدمات و سایر درآمدهاي،تعرفه عوارض 

98ماخذ محاسبه سال 97ماخذ محا سبه سال عنوانردیف
ریال1.694.000ریال1.540.000)سالیانهمتر8کمتر ازباعرضمیوه فروشی وسبزي فروشی ها (معابر15/32

ریال2.090.000ریال1.900.000)سالیانهمتر مربع (25ها تا متراژ اغذیه فروشی 16/32

ریال2.970.000ریال2.700.000)سالیانهمترمربع (50مترتا25بینهااغذیه فروشی 17/32

ریال4.180.000ریال3.800.000متر مربع ( سالیانه)50از ها با متراژ بیش اغذیه فروشی 18/32

ریال4.840.000ریال4.400.000)سالیانه تخت (10با رستوران تا همانسراها یم19/32

ریال4.070.000ریال3.700.000)سالیانه تخت (10بدون رستوران تا همانسراها یم20/32

ریال22.000.000ریال20.000.000ستاره ( سالیانه) 4و5ي هتل ها21/32

ریال16.500.000ریال15.000.000ستاره ( سالیانه )1و2و3ي هتل ها 22/32
) کلینیکها ،مطبها(،آزمایشگاهها،دندانپزشکی هادرمانگاه ها 23/32

سالیانه  )(-)(پسماند غیر عفونی
ریال3.300.000ریال3.000.000

ریال13.200.000ریال12.000.000)سالیانه(-)ها(پسماندغیرعفونیبیمارستان 24/32
ریال660.000ریال600.000)سالیانه (مردانه پیرایش 25/32
ریال1.320.000ریال1.200.000)سالیانه (آرایشگاه زنانه 26/32
ریال5.500.000ریال5.000.000)متر مربع( سالیانه 25تاآشپزخانه ها 27/32
ریال8.250.000ریال 7.500.000متر مربع (سالیانه )50متر تا25آشپزخانه ها بین 28/32
ریال11.000.000ریال 10.000.000متر مربع (سالیانه )50آشپزخانه بیش از 29/32

ریال1.375.000ریال1.250.000)سالیانه  (کافه تریاها و کافی شاپ ها 30/32

ریال1.320.000ریال1.200.000)سالیانه (بستنی و آبمیوه فروشی ها 31/32

ریال1.320.000ریال1.200.000)سالیانه (فروشگاههاي مرغ و ماهی و تخم مرغ 32/32

ریال5.500.000ریال5.000.000)سالیانه (بارفروشان میوه و تره بار 33/32

ریال7.700.000ریال7.000.000)سالیانه (تاالرهاي پذیرایی 34/32

ریال1.320.000ریال1.200.000)سالیانه(خواربارفروشی ها 35/32

ریال726.000ریال660.000)سالیانه (خشکبارو آجیل فروشی ها 36/32
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)1398(سالشهرداري بندرعباسمدیریت پسماندسازمانبهاي خدمات و سایر درآمدهاي،تعرفه عوارض 

98ماخذ محاسبه سال 97ماخذ محا سبه سال عنوانردیف
ریال4.356.000ریال3.960.000متر مربع ( سالیانه )25ی هاتا متراژ تعمیرات37/32
ریال6.050.000ریال5.500.000متر مربع ( سالیانه)50تا 25ی هابین تعمیرات38/32
ریال8.470.000ریال7.700.000متر مربع  ( سالیانه)50ی هابا بیش از تعمیرات39/32
ریال11.000.000ریال10.000.000نمایندگی هاي مجاز خودرو (سالیانه)40/32
ریال2.970.000ریال2.700.000)سالیانه(آپاراتی 41/32
ریال3.630.000ریال3.300.000)سالیانه(تعویض روغن42/32
ریال4.180.000ریال3.800.000)سالیانه(کارواش 43/32
دفتروکالت ، اسناد رسمی  وشرکتها و بانکها ( شعبات ) 44/32

ریال3.300.000ریال3.000.000(سالیانه )

ریال1.452.000ریال1.320.000سالیانه )(مراکز آموزشی ، آموزشگاههاي آزاد45/32
آش فروشی ها ، کله پزي و سیرابی فروشی ها ( طباخی ) 46/32

ریال1.452.000ریال1.320.000(سالیانه )

ریال18.150.000ریال16.500.000)سالیانه (راه آهن 47/32
ریال4.235.000ریال3.850.000)سالیانه و کارگاه کابینت سازي(نجاري ،مبل سازي 48/32
ریال18.150.000ریال16.500.000)سالیانه فرودگاهها(49/32

دولتی (اعم از ملکی ،اجاره اي مراکز اداري دولتی و غیر50/32
%عوارض نوسازي100ریال2.000سالیانه )،رهنی و وقفی

%عوارض کسب سالیانه50%عوارض کسب سالیانه50سایر صنوف ( سالیانه )51/32
جهت هر ،عوارض تولید کنندگان پسماند  اماکن مسکونی 33

ریال750.000ریال750.000واحد (سالیانه )

ریال2.420.000ریال2.200.000عوارض فک پلمپ مغازه ها  (هر مورد) 34
تولید خاك و نخاله به ازاي هر متر مربع بناي عوارض 35

(پروانه ساختمانی )احداثی
--

ریال7.150ریال6.500ساختمانهاي مسکونی1/35
ریال17.600ریال16.000ساختمانهاي تجاري2/35
ریال9.680ریال8.800سایر موارد3/35

تولید خاك ونخاله ناشی از تخریب ملک، حفاري و عوارض36
ریال13.200ریال12.000خاکبرداري( به ازاء هر متر مکعب )

ریال1.000.000بابت هرایستگاه- (ماهیانه)عوارض پسماند غرف موقت عرضه فرآورده هاي کشاورزي37
ریال1.000.000بابت هرایستگاه- (ماهیانه)غرف موقت فروش وسایل هفت سین 38
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)1398سال(تعرفه عوارض ، بهاي خدمات و سایر درآمدهاي سازمان سیما ،منظر وفضاي سبز شهري شهرداري بندرعباس 

98سال 97سالماخذ محا سبهعنوانردیف
ریال878.460ریال798.600به ازاء هر متر طولعوارض ازبین بردن پرچین در حین احداث بنا  1
هرس شـاخه و شاخسـار بـه ازاي متـر     بهاي خدمات2

مکعب که شامل هرس ، حمل و جابجایی شـاخ وبـرگ   
می باشد   

ریال732.050ریال665.500به ازاء هر مترمکعب 

عوارض جابجایی درخت با مجوز سازمان   3
ریال559.020ریال508.200سانتی متر 15-30با محیط بن 

سانتی 30-50، بینبن،با محیط
متر

ریال670.340ریال609.400

عوارض جابجایی درختچه با مجوز سازمان 4
ریال186.340ریال169.400سانتی متر15-30با محیط بن 

سانتی 30-50بین ، با محیط بن 
متر 

ریال202.400222.640

وسـایل اسـقاطی یـا    عوارض توقف هر گونه اشـیاء و 5
مستعمل متروکه در بوستانهاي عمومی وزمـین هـاي   

شهري با کاربري فضاي سبز  

ریال5.711.0006.282.100به ازاء هرمورد     

در کـه  تابلوهاي تبلیغـاتی  هزینه جمع آوري و حمل 6
حاشـیه فضـاي سـبز بـدون مجـوز      ومیادین ، پارکها 

نصب می شودشهرداري 

تایک متر مربع       - 1
بیش از یک مترمربع -2

ریال198.440
ریال321.200

ریال218.284
ریال353.320

هر نوع سر لوحـه و آگهـی   هزینه جمع آوري و حمل 7
به درخت ، دیـوار و یـا عـرض گـذر و     آویخته و نصب 

همچنین الصاق آگهـی در سـطوح مشـرف بـه معـابر      
شهرداريمجوزعمومی و ابنیه بدون

ریال1.320.000ریال1.320.000کارشناسی سازمان 

ها الصاق شـده بـر   آگهیهزینه جمع آوري و تنظیف 8
روي تابلوهاي عمومی و شهري به ازاء هر مورد

ریال1.320.000ریال1.320.000کارشناسی سازمان

الزم است همزمان با اخذ پایانکار سـاختمان ، فضـاي   9
سبز موجود نیز کارشناسی و ثبت گـردد و در صـورت   

مالـک یـا   ،تخلف یا از بین رفتن فضاي سـبز موجـود   
مالکین ملزم به پرداخت هزینه فضاي سبز عمومی  

.می باشد 

ریال440.000ریال400.000به ازاء هر متر مربع مبلغ 

انبار داري به اضافه هزینه -5
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)1398سال(تعرفه عوارض ، بهاي خدمات و سایر درآمدهاي سازمان سیما ،منظر وفضاي سبز شهري شهرداري بندرعباس 

98سال 97سال ماخذ محا سبهعنوانردیف
%درآمد حاصل از ارزش افـزوده ناشـی از  تغییـر    10100

5مصوب کمیسیون ماده ،کاربري فضاي سبز و باغات
به منظور، توسعه واحداث  فضـاي سـبز جدیـد، در    ،

اختیار سازمان سـیما ، منظـر و فضـاي سبزشـهري     
شهرداري قرار گیرد .

%  صد درصد5100مصوبه کمیسیون ماده 

در مواردي که قطعات فضاي سبز ریز دانه ، با مساحت 11
گـر  متر، در مجاورت پالك هاي با کـاربري دی 50زیر 

قابل ،قرار گرفته اند ، پس از تعیین نرخ ارزش افزوده
فروش به مالکان پالك هاي مجاور می باشند .

درآمد حاصل ، براي 
توسعه فضاي سبز در 

اختیار سازمان قرار می 
گیرد . 

% صد درصد 100

بردرخواست شهروندان هزینه کارشناسی و بازدیدبنا12
و ادارات 

ریال399.300ریال363.000

درآمد حاصل از واگذاري کلیه زمین هـا بـا کـاربري    13
فضاي سبز 

کارشناسی براساس نرخ
رآمد زمین درهرمنطقه ، د
حاصل ،براي توسعه 

فضاي سبز در اختیار 
سازمان قرار می گیرد.

% صد درصد 100

جبران خسارت وارد شـده  بـه سـطح باغچـه هـاي      14
عمومی ،گل کاري و چمن حاشیه اي ،پارکها و باغهاي 

کاري ،درخت کاري و جدول بندي

براساس هر متر مربع 
خسارت به فضاي سبز

ریال632.500

ریال181.500

براساس نظریه 
کارشناسی 

سازمان با حکم 
مراجع ذیصالح

ریال700.000
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)1398سال(تعرفه عوارض ، بهاي خدمات و سایر درآمدهاي سازمان سیما ،منظر وفضاي سبز شهري شهرداري بندرعباس 

98سال 97سال ماخذ محا سبهعنوانردیف
سانتی 50درخت با محیط بن تا- 1قطع غیر عمد درخت 15

براي درختانی مانند لیمو .متر
،نارنج ،گارم زنگی ،جم ،کنار،توت 

،انبه ،نخل و ... 

ریال8.580.000ریال7.800.00

سانتی 50درخت با محیط بن تا-2
براي درختانی مانند چریش .متر

،گل ابریشم،فیکوس جنگلی 
،چنال و...

ریال10.296.000ریال9.360.000

سانتی 50بن تادرخت با محیط- 3
براي درختانی مانند .متر

کنوکارپوس، اکالیپتوس

ریال6.864.000ریال6.240.000

ــوارض 16 ــتع ــهدریاف ــره مجوز(پروان به
ــازي و   ــارك ب ــاد پ ــت ایج ــرداري) جه ب

شهربازي  

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

ریال18.700.000-
ریال24.200.000

ــوارض17 ــه عـ ــوز (پروانـ ــد مجـ تمدیـ
بهره برداري )

سطح شهر - 1
نوار ساحلی -2

ریال16.500.000-
ریال22.000.000

ریال محاسبه و به ازاء هر سانتی متر مازاد بر یک متر 484.000سانتی متر مبلغ10عالوه بر مبلغ پایه، به ازاء هر،سانتی متر100درخت با محیط بن تا- 15
می گردد(.با حکم مراجع ذیصالح )و اخذریال محاسبه1.188.000مبلغ 

متر مربع در نوار ساحلی، مبلغ 300اء هر متر مازاد گردد.به ازو اخذ ریال محاسبه 46.750متر مربع در سطح شهر، مبلغ 300به ازاء هر متر مازاد - 16
گردد.(مدت مجوز یکساله می باشد.)و اخذ ریال محاسبه 80.740

:شدخواهدتشویقمشمولزیرمواردتمامحصولصورتدرالزامات اجرایی : 
.باشدیافتهاختصاصسبزفضايبهباممفیدمساحت% 40ازبیش: الف

.باشدشدهساختهمصوبهاينقشههمچنینوشهرداريتأئیدموردومصوباجراییجزئیاتاساسبر: ب

.گرددکاشتدرختاصلهیکبام،سبزفضايمساحتازمترمربع40هرازاءبه،ايسازهشرایطحصولصورتدر: ج

سالنغیرمسکونی نظیر(سبزبامبامرتبطهايکاربريساختجهتدراضافهطبقهیکدرتراکماعطايبهنسبتبام،مفیدمساحت% 30میزانبه- د
واصولتمامرعایتنیزوبازفضايومعبرسمتدربام،هايلبهازگرفتنفاصلهنیزوقانونیعوارضاخذبابامرويبر... ) وورزشیسالناجتماعات،

.گردداقداماجراییوايسازهضوابط

شرطبهمتر،پنجحداکثرواحدهرازاءبهساختمانی،سبزفضايکسربهنسبتتواندمیمتقاضیسبز،بامساختانگیزهافزایشوتشویقجهت- ه
.نمایداقدامشهرداري (سازمان سیما،منظر و فضاي سبز شهري )تأئیدمورداجراییمشخصاتبابام،درسبزفضايبرابرسهاجراي
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)1398فرآورده هاي کشاورزي شهرداري بندرعباس( سال وساماندهی مشاغل شهري سازمان تعرفه عوارض،بهاي خدمات و سایردرآمدهاي 

98سال97سالماخذ محا سبهعنوانردیف
هرراس گوسفند -1عوارض ذبح احشام ( به شیوه صنعتی )1

هرراس گاو و گوساله -2
هر نفر شتر- 3

ریال170.000
ریال690.000
ریال920.000

ریال187.000
ریال750.000
ریال1.000.000

پاك کردن روده گوسفند-1(به ازاء هر راس )عوارض آالیش بران2
شکمبه گوسفند پاك کردن -2
له و پاچه گوسفندپاك کردن ک-3
پوست گوسفند کندن -4
شکمبه گاو  پاك کردن -5
پاچه گاووکلهپاك کردن -6
پوست گاوکندن - 7

ریال7.700
ریال44.000
ریال5.500
ریال7.700
ریال7.700
ریال7.700
ریال7.920

ریال8.000
ریال48.000
ریال6.000
ریال8.000
ریال8.000
ریال8.000
ریال8.300

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

ریال110.000
ریال220.000
ریال 275.000

ریال110.000
ریال220.000
ریال275.000

هرراس گوسفند و بز -بهاي خدمات نگهداري و عرضه به بازار دام     4
هرراس گاو و گوساله -2
هر نفر شتر- 3

ریال16.500
ریال33.000

ریال770.000

ریال16.500
ریال33.000

ریال770.000
هرراس گوسفند و بز  -1عوارض خدمات باسکول 5

هرراس گاو و گوساله -2
هر نفر شتر- 3

ریال16.500
ریال33.000
ریال82.500

ریال16.500
ریال33.000
ریال82.500

عوارض خدمات تنظیـف کامیونـت حمـل    6
گوشت 

ریال77.000ریال77.000هردستگاه 

ریال16.500ریال16.500هردستگاه عوارض خدمات تنظیف کامیونت حمل دام  7

ریال33.000ریال33.000به ازاء هر کیلو فروش ضایعات دام8
ریال 50.000ریال 50.000به ازاء هر کیلوچربی حاصل از کشتار فروش 9
ریال 45.000ریال 45.000به ازاء هر کیلوفروش استخوان دام  10
ریال 15.000ریال 15.000هر نفر –هر راس عوارض تائیدیه مجوزدامپزشکی  11

%اضافه و محاسبه می شود.50،مازاد بر سه روز نگهداري- 4

خدمات مازاد بر تائیدیه دامپزشکی-11
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)1398فرآورده هاي کشاورزي شهرداري بندرعباس( سال وساماندهی مشاغل شهريسازمان تعرفه عوارض،بهاي خدمات وسایردرآمدهاي 

98ماخذ محاسبه سال 97ماخذ محا سبه سال عنوانردیف

ریال2.500.000ماهیانه ریال 2.200.000ماهیانه بهاي خدمات اتاق کله پاك کنی 12

ریال 1.320.000ماهیانه ریال 1.200.000ماهیانه آغل چوبداران عوارض13

ریال1.650.000ریال 1.500.000ماهیانه به ازاء هر نفرنفر  2-بهاي خدمات کمک سالخان 14

ریال16.500(هر راس )بهاي خدمات حاصل از حمل الشه 15

--میدان میوه و تره بار  بهورودي  عوارض 16

ریال12.000به ازاء هر بار ریال 11.000به ازاء هر بار سواري1/16

ریال12.000به ازاء هر بار ریال11.000به ازاء هر بار وانت  2/16

ریال23.595به ازاء هر بار ریال 21.450به ازاء هر بار کامیونت  3/16

ریال33.880به ازاء هر بار ریال30.800به ازاء هر بار چرخ  6کامیون 4/16

ریال 41.800به ازاء هر بار ریال 38.000به ازاء هر بار چرخ 10کامیون 5/16

ریال52.000به ازاء هر بار ریال47.300به ازاء هر بار چرخ به باال10کامیون 6/16

هزینه خدمات حاصل از فعالیت دستفروشان مسـتقر  17
بهمن 22بازارچه در 

ریال850.000ماهیانه ریال850.000ماهیانه 

ریال800.000به ازاء هر گاري ماهیانه ریال700.000به ازاء هر گاري ماهیانه و سطح شهرهزینه خدمات گاریهاي باربر میدان تره بار18

ریال1.200.000ن ابه ازاء هر مکریال1.100.000به ازاء هر مکان هزینه خدمات کارشناسی جانمایی مکان  19

%حق التوزین 10به میزان (باسکول )%حق التوزین 10به میزان عوارض حق التوزین (باسکول ) اعم از پرو خالی 20
(باسکول )

خودروهـاي سـیار عرضـه    عوارض سـاماندهی  21
محصوالت کشاورزي در مکانهاي مصوب

ریال70.000به ازاء هر روز ریال2.000.000ماهیانه 

ریال70.000به ازاء هرروزتوقف ریال 150.000به ازاء هرروزتوقف عوارض ساماندهی دستفروشان سطح شهر 22
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)1398فرآورده هاي کشاورزي شهرداري بندرعباس( سال وساماندهی مشاغل شهريسازمان تعرفه عوارض،بهاي خدمات وسایردرآمدهاي 

98ماخذ محاسبه سال 97ماخذ محا سبه سال عنوانردیف
ریال1.100.000سالیانهریال1.000.000سالیانه عوارض ساماندهی کفاشان سطح شهر 23

ریال100.000به ازاء هرروزتوقف ریال100.000به ازاء هرروزتوقف اغذیه فروشان سیارساماندهی عوارض24

ارزش –(ارزش قدیم ×%10حداقل -وجه الرضایه ( ناشی از ارزش افزوده ملک )25

جدید ) = عوارض ارزش افزوده 

وفق نظر کارشناس رسمی دادگستري 

می باشد .

- -ساماندهی کارگران فصلیعوارض 26

عوارض ساماندهی دالالن خرید و فروش خـودرو  27

بهمن 22واقع در 

- -
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)1398سال (مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري بندرعباسسازمان تعرفه عوارض ، بهاي خدمات و سایر درآمدهاي 

98سال ماخذ محاسبه 97ماخذ محا سبه سال عنوانردیف
عوارض واگذاري حق امتیاز بهره برداري 1

خطوط شهريازاتوبوس و مینی بوس 
ریال660.000هردستگاه اتوبوس 

ریال638.000هر دستگاه مینی بوس 
ریال726.000هر دستگاه اتوبوس 

ریال701.800هر دستگاه مینی بوس 
عوارض واگذاري حق امتیاز بهره برداري 2

خطوط حومه   ازاتوبوس و مینی بوس 
ریال1.650.000هردستگاه اتوبوس 

ریال1.595.000هردستگاه مینی بوس 
ریال1.815.000هردستگاه اتوبوس 

ریال1.754.500هردستگاه مینی بوس 
عــوارض خــدمات واگــذاري اتوبــوس و 3

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

عوارض صدور پروانه شرکتهاي حمـل و  4
نقل درون شهري اتوبوس و مینی بوس 

ساله )5( 

ریال44.165.000ریال40.150.000

عوارض صدور پروانه نمایندگی تاکسی 5
بی سیم (دوساله )

ریال220.000.000ریال220.000.000

عوارض صدور پروانه نمایندگی سرویس 6
مدارس (یک ساله)

ریال39.930.000ریال36.300.000

عوارض صدور پروانه نمایندگی تاکسی 7
مجتمع ها وهتل ها تلفنی ،سرویس

(یکساله)

ریال 58.564.000ریال53.240.000

عوارض انتقال پروانه نمایندگی 8
شرکتهاي حمل و نقل درون شهري 

%امتیاز صدور پروانه 20%امتیاز صدور پروانه 20

عوارض تمدیدسالیانه پروانه شرکتهاي 9
حمل و نقل تاکسی 

% امتیاز صدور پروانه 40% امتیاز صدور پروانه 40

عوارض بکارگیري در تاکسی بی سیم ، 10
فرودگاه ، گردشی ، اسکله حقانی  

ریال7.986.000ریال7.260.000

شهید عوارض بکارگیري در اسکله 11
ترمینال ورجایی ، راه آهن

ریال5.445.000ریال4.950.000

عوارض جابجایی بین خطوط تاکسی 12
شهري 

ریال1.210.000ریال1.100.000

عوارض صدور  پروانه بهره برداري 13
اشخاص حقیقی (به صورت تاکسی 

موقت در قالب طرح )

ریال1.464.100ریال1.331.000
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98ماخذ محاسبه سال 97ماخذ محا سبه سال عنوانردیف
عوارض صدور خدمات پروانه بهره برداري اشخاص 14

حقیقی ( به صورت تاکسی موقت خارج از طرح ) 
ریال2.860.000ریال2.600.000

بهره برداري اشخاص حقیقی عوارض صدور پروانه 15
خودرو شخصی و خودروهاي ،(سرویس مدارس

شرکتهاي حمل و نقل ) 

ریال1.756.920ریال1.597.200

عوارض صدور پروانه بهره برداري اشخاص حقیقی 16
(سرویس مدارس جهت تاکسی )

ریال770.000ریال700.000

عوارض امتیاز واگذاري تاکسی توسط سازمان به بخش 17
تبدیل پالك شخصی به تاکسی طبق ،خصوصی 

درخواست متقاضی  

ریال7.986.000ریال7.260.000

فرسوده و واگذاري عوارض از رده خارج کردن تاکسی18
تاکسی جدید  

ریال2.420.000ریال2.200.000

ریال50.000.000درون استانی عوارض ناشی از انتقال تاکسی به شهر دیگر 19
ریال100.000.000خارج از استان 

درون استانی 
ریال55.000.000

خارج استانی 
ریال110.000.000

کارت –عوارض حاصل ازصدور پروانه تاکسی (دفترچه 20
کد شناسایی )–شهرشناسی 

ریال1.064.800ریال968.000

عوارض تمدید و صدور المثنی پروانه ، دفترچه 21
تاکسیرانی ، مجوزموقت ، کارت تاکسی موقت ، 

سرویس مدارس و وانت بار 

ریال 399.300مالک: 
ریال  199.650کمکی :

ریال439.230مالک 
ریال219.615کمکی 

عوارض ثبت نام و پذیرش اولیه از متقاضیان 22
( تاکسیران ) 

ریال292.820ریال266.200

ریال219.615ریال 199.650عوارض برگزاري آزمون شهرشناسی ، کالس توجیهی 23
ی هاي عوارض حق عضویت دراتحادیه تاکسیران24

سراسر کشور (براي هر خودرو ) در بدو ورود
براساس نرخ مصوب اتحادیه 

تاکسیرانی کشور 
براساس نرخ مصوب 

اتحادیه تاکسیرانی کشور
ریال 84.700ماهیانهبه ازاء هر دستگاه تاکسی ون ،عوارض حق عضویت 25

ریال1.012.000سالیانه
ریال 93.170ماهیانه
ریال1.113.200سالیانه

ریال96.800ماهیانه به ازاء هر دستگاه تاکسی ویژه ،عوارض حق عضویت 26
ریال1.155.000سالیانه

ریال106.480ماهیانه 
ریال1.270.500سالیانه

ریال66.550ماهیانه ریال 726.000سالیانه به ازاء هر دستگاه تاکسی خطی  ،عضویت حقعوارض27
ریال798.600سالیانه 
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98ماخذ محا سبه سال 97ماخذ محا سبه سال عنوانردیف
عوارض عضویت اتومبیلهاي پالك سفید 28

(تاکسی موقت ) خطی
ریال 121.000ماهیانه 
ریال 1.450.000سالیانه 

ریال133.100ماهیانه 
ریال 1.595.000سالیانه 

عوارض عضویت اتومبیلهاي پالك سفید 29
(تاکسی موقت ) ویژه گردشی

ریال181.500ماهیانه 
ریال 2.200.000سالیانه 

ریال199.650ماهیانه 
ریال 2.420.000سالیانه 

عوارض تمدیدعضویت سالیانه به ازاء هر 30
دستگاه اتومبیل سرویس مدارس و اتومبیلهاي 

شرکتهاي حمل ونقل و آژانس  

درصد عوارض صدورخدمات 50
پروانه بهره برداري اشخاص 

حقیقی(کارت سرویس مدارس 
و خودروهاي خودرو شخصی 

شرکتهاي حمل و نقل )

درصد عوارض صدورخدمات 50
پروانه بهره برداري اشخاص 

حقیقی(کارت سرویس مدارس 
خودرو شخصی و خودروهاي 

شرکتهاي حمل و نقل )
عوارض اتومبیلهاي سرویس مدارس بابت یک 31

سال تحصیلی (خودرو شخصی )
ریال5.500.000ریال5.000.000

اتومبیلهاي سرویس مدارس بابت یک عوارض 32
سال تحصیلی ( تاکسی )

ریال2.662.000ریال2.420.000

--تخلفات  انضباطی تاکسیدار33

ریال732.050ریال665.500عدم انجام سرویس مشخص شده در پروانه 1/33
ریال1.024.870ریال931.700عدم انجام خدمت در مکان و زمان معین شده 2/33

سپردن پروانه تاکسیران به غیر ،جهت رانندگی 3/33
با تاکسی 

ریال732.050ریال665.500

با اخذ تعهد 931.700باراول راننده غیر مجاز 4/33
محضري ،بار دوم ارجاع به کمیته 

انضباطی

با اخذ ریال 1.024.870باراول  
تعهد محضري ،بار دوم ارجاع 

به کمیته انضباطی
رانندگی با تاکسی که مشخصات آن با 5/33

مشخصات مندرج در پروانه مطابقت ندارد 
(توقف خودرو)ریال732.050ریال665.500

ریال585.200ریال532.000امتناع از حمل مسافر بدون عذر موجه6/33

ریال 585.200ریال 532.000حمل مسافر با شرایطی خارج از مقررات 7/33

عدم رعایت شئونات اسالمی ، اجتماعی و 8/33
اخالقی  برابر دستورالعملهاي ارائه شده  

براساس راي کمیته انضباطی 
صورت پذیرد

براساس راي کمیته انضباطی 
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98ماخذ محا سبه97ماخذ محا سبهعنوانردیف
توقف تاکسی ارجاع به کمیته ارتکاب تخلف انضباطی درحین رانندگی  9/33

انضباطی 
توقف تاکسی ،ارجاع به کمیته انضباطی 

ریال878.460ریال798.600عدم رعایت نرخ هاي مصوب 10/33

متر ( در صورت الزام عدم نصب تاکسی11/33
آن)به نصب 

توقف در پارکینگ و ارجاع به کمیته 
انضباطی

توقف در پارکینگ و ارجاع به کمیته 
انضباطی

ریال، بار دوم توقف 798.600بار اول مترعدم استفاده از تاکسی12/33
در پارکینگ و ارجاع به کمیته 

انضباطی

ریال، بار دوم توقف در 878.460بار اول 
انضباطیپارکینگ و ارجاع به کمیته 

عدم استفاده از لباس فرم نظیف و 13/33
، وضعیت ظاهري آراسته توسط راننده 

هنگام ارائه سرویس

ریال ،بار دوم ارجاع 798.600بار اول 
به کمیته انضباطی

ریال ،بار دوم ارجاع به 878.460بار اول 
کمیته انضباطی

عدم انجام نظافت درون و برون تاکسی 14/33
دستورالعملهاي صادره )(برابر 

ریال585.200ریال532.000

عدم نصب پالك کد شناسایی در محل 15/33
دید مسافر

ریال732.050ریال665.500

رانندگی با تاکسی که پروانه بهره 16/33
ضبط و ،برداري آن توسط مراجع ذیربط

یا بطور موقت تا صدور پروانه بهره 
برداري جدیدلغو شده است

و ارجاع به کمیته توقف در پارکینگپارکینگتوقف در
انضباطی 

عدم توجه به اخطار و تذکر بازرسان 17/33
سازمان در امور تاکسیرانی

ریال، بار دوم ارجاع 798.600بار اول 
به کمیته انضباطی

ریال، بار دوم ارجاع به 878.460بار اول 
کمیته انضباطی

یا خروج بدون مجوز از محدوده شهر18/33
مسیري که براي تاکسی مجاز اعالم 

شده 

ریال732.050ریال665.500
هدایت به مسیر مجاز

ابتدا خودرو متوقف و به ازاء هر ماه اتمام مهلت پروانه یا مجوز تاکسیران 19/33
ابتدا خودرو توسط سازمان متوقف و 
در صورتی که کمتر از یکماه از تاریخ 

مبلغ اتمام پروانه گذشته باشد 
ریال بابت خسارت دریافت 266.200

گردد

ظرف مدت یک هفته تعیین تکلیف 
گردد و موضوع به کمیته تخلفات ارجاع 

و مورد رسیدگی قرار گیرد .
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98سالماخذ محا سبه97سالمحا سبهماخذ عنوانردیف
همراه نداشتن پروانه یا مجوز 20/33

تاکسیران
ریال439.230ریال399.300

ریال439.230ریال399.300عدم نصب تابلوي سقفی تاکسی21/33

نداشتن آرم مخصوص و بغل 22/33
نویسی مسیر

ریال439.230ریال399.300

ریال و ارجاع به کمیته 1.330.000فروش سهمیه سوخت23/33
انضباطی

توقف خودرو و ارجاع به کمیته انضباطی

ریال732.050ریال665.500عدم نصب برچسب نرخنامه تاکسی24/33
تاکسی در ایستگاههاي توقفعدم 25/33

تعیین شده 
ریال585.200ریال532.000

برابر آیین نامه انضباطی ریال665.500حمل بار تجاري با تاکسی26/33

عدم فعالیت تاکسی در سطح شهر 27/33
بدون عذر موجه(غیر فعال)

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

برابر آیین نامه انضباطی

عدم مراجعه راننده تاکسی به 28/33
سازمان جهت پیگیري رفع موانع و 

دریافت مدارك ضبط شده 

بعد از یک هفته به ازاء هر ماه 
ریال399.300

به ازاء هر ماه ،بعد از یک هفته
ریال439.230

عوارض نقل و انتقال ،حقوق پروانه 29/33
بهره برداري متقاضی جدید  

%ارزش خودرو(با کارشناسی 5/3)% ارزش خودرو(نظرسازمان 5/3
)سازمان

عوارض ورودیه بـه محوطـه پایانـه    34
مسافربري  

--

ریال18.150ساعت  24به ازاء هرریال16.500ساعت  24به ازاء هرمینی بوس 1/34

ریال36.300ساعت 24به ازاء هر ریال33.000ساعت 24به ازاء هر اتوبوس و میدل باس  2/34

انضباطی ماه دوم ارجاع به کمیتهو ریال ) 15000صدور اخطاریه و دریافت خسارت به صورت روز شمار (ماه اول ،-28/33
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98ماخذ محاسبه سال 97ماخذ محا سبه سال عنوانردیف
--هزینه جبران خسارت درمحوطه پایانه35

ریال181.500به ازاء هر بار ریال165.000به ازاء هر بارریختن زباله از خودرو  در محوطه  1/35

ریال 605.000به ازاء هر بار ریال550.000به ازاء هر بارانجام تعمیرات خودرو در محوطه پایانه2/35

ریختن هرگونه مواد نفتـی و روغنـی در   3/35
محوطه پایانه  

به ازاء هرمتر مربع در 
هر مرحله

به ازاء هر متر مربع در هر ریال660.000
ریال 726.000مرحله 

ریال 363.000به ازاء هر بار ریال330.000به ازاء هر بارپارك خودرو درمحلهاي غیرمجاز4/35

ریال 363.000به ازاء هر دستگاه ریال330.000به ازاء هردستگاه شستشو خودرو در محوطه پایانه  5/35
ریخــتن زبالــه توســط مغــازه داران    6/35

پایانه  محاذي محوطه و فضاي در
ریال181.500ریال165.000

دیوارنویسی ،نصـب پالکـاردو غیـره در    7/35
پایانه  

ریال907.500ریال825.000

عوارض پـارکومتر (طـرح کـارت توقـف     36
خودرو درحاشیه خیابان ها ) صبح هـا از  

عصــرها از ســاعت 13لغایــت 8ســاعت 
21الی 17

نیم ساعت اول 
نیم ساعت بعد

ساعت بعدازنیم 1
ساعت 

ساعت دوم به بعد 

رایگان
ریال6.000
ریال6.000
ریال8.250

رایگان
ریال7.000
ریال7.000
ریال10.000

استفاده کاربري ناشی از خسارتجبران 37
غیر مرتبط (نصب عناصـر تبلیغـاتی بـر    
روي تابلوهاي راهنمـاي مسـیر ،عالئـم    
ــدو اذن   ــگ و ... بـ ــدگی ،پارکینـ راننـ

شهرداري مشمول جمع آوري و هزینه ) 

تا یک متر مربع 
به ازاء هر متر مربع

بیش از یک متر 

ریال330.000

ریال462.000

ریال363000

ریال508.200

عوارض از کامیون ها و تانکرهایی کـه از  38
حریم شهري و اسکله هاي شهر بارگیري 

می نمایند  

به ازاء هر دستگاه در 
هر مرحله از بارگیري 

ریال66.550ریال60500

شـکل اسـتاندارد   Uعوارض نصب موانع 39
ترافیکی در معابر پیاده رو 

ریال550.000ریال500.000هر متر لوله 
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98سال 97سالماخذ محا سبهعنوانردیف
عوارض  ساماندهی 40

ماشین آالت 
راه سازي ، سنگین 

ساختمانیو 

ریال10.285ورودي هر دستگاه کامیون و کامیونت
به ازاء هر ساعت 

ریال3.630

ریال11.313ورودي 
به ازاء هر ساعت 

ریال3.993

هر دستگاه ماشین آالت راه سازي و 
ساختمانی

ریال16500ورودي 
به ازاء هر ساعت 

ریال4.400

ریال18.150ورودي 
ریال4.840به ازاء هر ساعت 

بهاي خدمات 41
طراحی پالن ایمنی 

، ،امور کارشناسی
مشاوره و خدماتی

متر100تا 
به ازاء هر مترمتر،100مازاد بر

ریال7.563.000
ریال30.250

ریال8.319.300
ریال33.275

عوارض پارکینگ 42
هاي عمومی و 

خدماتی

)ماهیانه(دستگاه خودرو100تاظرفیت -
)ماهیانه(دستگاه خودرو250تا 101از -
)ماهیانه(دستگاه خودرو بیشتر 250از-

ریال1.210.000
ریال1.815.000
ریال2.420.000

ریال1.331.000
ریال1.996.500
ریال2.662.000

محاسبه و دریافت ،برابر نرخ نظام مهندسی،بهاء خدمات ایمنی ترافیکی ،جهت طراحی پالن،درصورت نیاز به عملیات نقشه برداري -41
می گردد.
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98سال97سالماخذ محا سبهعنوانردیف
درصورت ،عوارض بارترافیکی43

عبور از معابر اصلی و داخلی 
شهر

محور7کمرشکن 
محور8کمرشکن 
محور9کمرشکن 
محور10کمرشکن 
محور11کمرشکن 

محور12بوژي 
محور13بوژي 
محور14بوژي 
محور15بوژي 
محور16بوژي 
محور17بوژي 
محور19بوژي 
محور20بوژي 
محور21بوژي 
محور22بوژي 
محور23بوژي 
محور24بوژي 
محور25بوژي 
محور26بوژي 
محور27بوژي
محور28بوژي 
محور29بوژي 
محور30بوژي 
محور31بوژي 
محور32بوژي 
رمحو33بوژي 
محور34بوژي 
محور35بوژي 
محور36بوژي 
محور37بوژي 

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
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

ریال4.393.300
ریال5.124.350
ریال6.588.450
ریال6.734.860
ریال8.052.550
ریال8.784.600
ریال8.784.600
ریال8.784.600
ریال9.516.650
ریال9.516.650
ریال9.516.650
ریال9.516.650
ریال9.516.650
ریال9.516.650
ریال9.516.650
ریال9.516.650
ریال9.516.650
ریال9.516.650
ریال9.516.650
ریال9.516.650
ریال9.516.650
ریال9.516.650
ریال9.516.650
ریال9.516.650
ریال9.516.650
ریال9.516.650
ریال9.516.650

ریال12.444.850
ریال12.444.850
ریال12.444.850

با احتساب کشنده +محور دالی + محور کمر شکن ،با احتساب کشنده + محور تریلر  -43
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98سال97سالماخذ محا سبهعنوانردیف
عوارض سالیانه شـناورهاي  44

سیزده گانه
)سالیانه (موتورلنج باري براساس ظرفیت تن 

)سالیانه (موتور لنج صیادي براساس ظرفیت تن 
)سالیانه (قایق صیادي 

)قایق شخصی ( کرایه اى  سالیانه 
)سالیانه (قایق تفریحی 

)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

بـه تـن   کشتی صیادي براساس ظرفیـت صـید  
)سالیانه (

)سالیانه تن (کشتی باري براساس ظرفیت
کشتی مسافربري براساس ظرفیت مسافر

)سالیانه (
)سالیانه(نفر 20بیش ازاتوبوس دریایی تاظرفیت

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

ریال14.740
ریال7.370

ریال176.000
ریال176.000
ریال176.000
ریال14.740
ریال14.740
ریال14.740
ریال14.740
ریال7.370

ریال22.000
ریال44.000

ریال36.630
ــه   45 ــدور پروان ــوارض ص ع

ناوگـان  درفعالیت خـودرو 
مسافري  

نفر 15حداکثر ظرفیت 
نفر26تا15ظرفیت بین 

نفر27ظرفیت باالي 

ریال500.000
ریال700.000
ریال900.000

ریال550.000
ریال770.000
ریال990.000

ــه   46 ــدور پروان ــوارض ص ع
ناوگـان  دراشتغال  راننـده  

مسافري  

نفر 15حداکثر ظرفیت 
نفر26تا15ظرفیت بین 

نفر27ظرفیت باالي 

ریال500.000
ریال700.000
ریال900.000

ریال550.000
ریال770.000
ریال990.000

ــه   47 ــدور پروان ــوارض ص ع
فعالیت خودرو در  ناوگـان  

باري  

تن3.5زیر 
تن6تا3.5بین 

تن  6بیش از 

ریال800.000
ریال1.200.000
ریال1.500.000

ریال880.000
ریال1.320.000
ریال1.650.000

ــه   48 ــدور پروان ــوارض ص ع
اشتغال در ناوگان باري  

تن3.5زیر 
تن6تا3.5بین 

تن6بیش از 

ریال650.000
ریال900.000
ریال1.000.000

ریال715.000
ریال990.000
ریال1.100.000

نسبت به ارائه آمار ،اداره کل بنادر و دریانوردي مکلف است ،قانون مالیات برارزش افزوده 43درراستاي اجراي بند الف ماده -44
مدیریت حمل و نقل بارو مراتب را به سازمان،شناورهاي سیزده گانه اقدام و  درصورت هر گونه تغییر و جابه جایی شناور ویا مالک 

گزارش  نمایند .مسافر شهرداري 
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)1398بندرعباس (سالتعرفه عوارض ، بهاي خدمات و سایر درآمدهاي سازمان فرهنگی ورزشی واجتماعی  شهرداري 

ماخذ محاسبه عنوانردیف

برابر آیین نامه مالی شهرداري%مبلغ قرارداد 50امتیازدکه   هزینه هاي مربوط به جابجایی 1

% قرارداد به صورت ساالنه 10افزایش درآمد حاصل از اجاره پالژ و رستوران ( منطقه گردشگري سورو)2

(بنر ، سربرگ هاي اداري و ... )درآمد حاصل از تاسیس چاپخانه3
پس از تعیین و تصویب نرخ پایه توسط شـورا و  درآمد حاصل از اجاره مرکز خالقیت کودك 4

ارجاع به مراجع ذي صالح  
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)1398سال (شهرداري بندرعباس آتش نشانی وخدمات ایمنی سازمانتعرفه عوارض ، بهاي خدمات و سایر درآمدهاي

98سال 97سال مبناي محاسبهتعریف خدماتعنوان خدماتردیف
صدور گواهی حریق 1

یا 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 تهیه 
گزارش 

رایگانرایگان

تعیین و صدورگواهی 2
کارشناسی  علت 

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 

از زمان اعزام 
کارشناس تا 
پایان مرحله 

تهیه و تدوین 
گزارش 

مغازه ،مسکونی و - 1
دوده شهر خودرو تامح
ریال805.000بندرعباس 

مغازه مسکونی -2
وخودرو در خارج از 

محدوده شهر بندرعباس 
ریال 1.897.500

ادارات و بانکها و - 3
کارگاهها تا محدوده شهر 

بندرعباس نفر ساعت 
ریال 2.300.000

ادارت وبانکها و - 4
کارگاهها خارج از 

محدوده شهر بندرعباس 
ریال4.000.000نفر ساعت  

غازه ،مسکونی و م- 1
خودرو تامحدوده شهر 

ریال950.000بندرعباس 
مغازه ،مسکونی -2

وخودرو در خارج از 
محدوده شهر بندرعباس 

ریال 2.200.000
ادارات ، بانکها و - 3

کارگاهها تا محدوده شهر 
بندرعباس ،نفر ساعت 

ریال 2.700.000
ادارت ،بانکها و - 4

کارگاههاي خارج از 
محدوده شهر بندرعباس

ریال4.800.000نفرساعت  
احتیاط حریق و نجات 3

اختصاصی (ایستگاه 
فرعی )

به درخواست ادارت 
،سازمانها ،شرکتها و 

موسسات دولتی و 
خصوصی 

هرساعت درون شهر - 1نفر ساعت 
ریال 690.000

هرساعت خارج شهر -2
ریال 1.380.000

هرساعت ،درون شهر - 1
ریال 800.000

هرساعت ، خارج شهر -2
ریال1.600.000

مقرر گردید در بودجه و اعتبارات شهرداري به عنوان کمک لحاظ گردد.- 1

می گردد.محاسبه و دریافت عکس و ... جهت گزارش ،،سایر هزینه ها مانند: تهیه و چاپ فیلم -2
نکته: (محدوده شهر، تا پلیس راه بندرعباس می باشد .)
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98سال 97سال مبناي محاسبهتعریف خدماتعنوان خدماتردیف
بازدید و تهیه  4

دستورالعمل ایمنی و 
خدمات مشاوره اي 

اعزام کارشناس جهت 
بازدید وتهیه 

دستورالعمل  ایمنی 

از زمان اعزام تا 
تنظیم دستور 

العمل 

به ازاء هر واحد، تا دو 
ریال 345.000طبقه 

مازاد بر آن ،به ازاء هر 
ریال 345.000واحد 

هر واحد تجاري 
ریال 517.500

تمدید جواز کسب 
ریال 460.000

خدمات مشاوره اي نفر 
ریال 2.300.000ساعت 

به ازاء هر واحد ،تا دو 
ریال 400.000طبقه 

ازاد بر آن ،به ازاء هر م
ریال 400.000واحد 

هر واحد تجاري 
ریال 600.000

تمدید جواز کسب 
ریال 550.000

خدمات مشاوره اي ،(نفر 
ریال 2.700.000ساعت )

طراحی و اجراي 5
سیستمهاي ایمنی 

اعزام کارشناس جهت 
بازدید و طراحی 

سیستم ایمنی 

قرارداد فی 
مابین 

طبق قرارداد فی مابین طبق قرارداد فی مابین 

آموزش دستگاههاي 6
ایمنی آتش نشانی 

اعزام کارشناس جهت 
آموزش 

اززمان شروع تا 
پایان ماموریت و 

بازگشت 

براساس ساعت 
ریال 575.000

براساس ساعت 
ریال 650.000

آموزش عمومی 7
مدارس و مقدماتی 

اطفاءحریق( یکروزه ) 

آموزش ایمنی 
باگرایش آتش نشانی 

براي کلیه سطوح و 
–تمام مقاطع سنی 

عمومی –مدارس 

ساعت آموزش 4
تئوري و عملی 

جهت مدارس به صورت  
رایگان 

سایر و عمومی، هر 
ریال 862.500ساعت

جهت مدارس به صورت  
رایگان 

سایر و عمومی ، هر 
ریال1.000.000ساعت 

آموزش مقدماتی 8
حریق اطفاء 

آموزش ایمنی با 
گرایش آتش نشانی 
جهت کسب مهارت 

باصدور گواهینامه

روز تئوري و 1
عملی

روز تئوري و 2
عملی

به ازاء هر نفر
ریال 000/575

به ازاء هر نفر 
ریال 00/187/1

000/650به ازاء هر نفر 
000/400/1به ازاء هر نفر 

.تهیه و چاپ عکس و فیلماز جملهبه اضافه سایر هزینه ها - 4

.در بودجه و اعتبارات شهرداري به عنوان کمک لحاظ گرددهزینه آموزش ایمنی مدارس -٧

.می باشددریافتبه صورت توافقی قابل هزینه آموزش گروهی باشد، ،در صورتیکه تقاضا-8
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98سال 97سال مبناي محاسبهتعریف خدماتعنوان خدماتردیف
آموزش مقدماتی  9

اطفاء حریق
آموزش ایمنی با 

گرایش آتش نشانی 
، جهت کسب مهارت 

باصدور گواهینامه

روز تئوري و 6
عملی

به ازاء هر نفر 
ریال 000/750/3

به ازاء هر نفر 
ریال 000/500/4

آموزش مقدماتی  10
اطفاء حریق

آموزش دوره آتش 
نشانی جهت آشنایی 

با فنون مربوط و 
کسب مهارت  باصدور 

گواهینامه

روز آموزش 12
تئوري و عملی

به ازاء هر نفر 
ریال000/500/7

به ازاء هر نفر 
ریال 000/000/9

آموزش عالی  اطفاء 11
حریق

(نیمه حرفه اي)

آموزش تخصصی 
ایمنی با گرایش آتش 

صدور با،نشانی 
گواهینامه  

روز آموزش 45
تئوري و عملی

به ازاء هر نفر 
ریال 000/750/18

به ازاء هر نفر 
ریال 000/500/22

آموزش مقدماتی 12
و نجاتامداد

و نجات آموزش امداد
،مصدوم و حادثه دیده

باصدور گواهینامه

روز تئوري و 6
عملی

ازاء هر نفر به 
ریال 000/750/2

به ازاء هر نفر 
ریال 000/300/3

آموزش متوسط امداد13
و نجات 

و آموزش فنون امداد
نجات مصدوم و حادثه 

باصدور ،دیده 
گواهینامه

روز تئوري و 15
عملی

به ازاء هر نفر 
ریال 000/875/6

به ازاء هر نفر 
ریال 000/250/8

و آموزش عالی امداد14
نجات

آموزش تخصصی 
و نجات   امداد

باصدور گواهینامه

روز تئوري و 45
عملی( کار 

درواحد 
عملیات)

به ازاء هر نفر 
ریال 000/250/19

به ازاء هر نفر 
ریال000/000/23

)همراه با جزوه و لوح فشرده. (در صورتیکه تقاضا گروهی باشد ،مبلغ به صورت توافقی قابل اخذ می باشد-9

)همراه با جزوه و لوح فشرده.( صورتیکه تقاضا گروهی باشد ،مبلغ به صورت توافقی قابل اخذ می باشددر - 10

.در صورتیکه تقاضا گروهی باشد ،مبلغ به صورت توافقی قابل اخذ می باشد-11
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)1398سال (شهرداري بندرعباسآتش نشانی وخدمات ایمنی سازمانتعرفه عوارض ، بهاي خدمات و سایر درآمدهاي

98سال 97سال مبناي محاسبهتعریف خدماتعنوان خدماتردیف
آموزش شارژ 15

کپسول
نحوه شارژ انواع کپسولها  

باصدور گواهینامه
روز تئوري و 6

عملی
000/950/4به ازاء هر نفر000/125/4به ازاء هر نفر

کتاب و لوح فشرده 16
آموزشی

نشر (چاپ کتاب و فیلم 
آموزشی)

هر جلد و یک 
عدد لوح فشرده 

طبق توافقطبق توافق

آموزش غواصی یک 17
ستاره

1398طبق تعرفه سال ریال000/500/12روز7دوره غواصی یک ستاره
فدارسیون نجات غریق 

و غواصی
آموزش غواصی دو 18

ستاره
1398طبق تعرفه سال ریال000/750/18روز14دوره غواصی دو ستاره

نجات غریق فدارسیون 
و غواصی

آموزش غواصی سه 19
ستاره

1398طبق تعرفه سال ریال000/000/25روز21دوره غواصی سه ستاره
فدارسیون نجات غریق 

و غواصی
شارژ و سرویس 20

انواع کپسول و 
سیلندر

شارژ و سرویس انواع 
کپسول و سیلندر 

، هردستگاه 
برابر تعرفه 

اتحادیه مربوطه

زینه خدماتههزینه خدمات

اجاره ي مغازه ها و 21
اماکن تجاري 

اجاره ي مغازه ها و اماکن 
تجاري

طبق قرارداد فی 
مابین

طبق قرارداد فی مابین طبق قرارداد فی مابین

دراجاره ي خودرو22
ایستگاه آتش 

شانی شرکتهان

جایگزینی خودرو اطفائی 
با نجات در سایر 

طبق قرارداد فی 
مابین

طبق قرارداد فی مابینقرارداد فی مابینطبق 

اجاره اماکن و 23
امکانات ورزشی

اجاره زمین ورزشی و 
سالنهاي ورزشی و...

طبق قرارداد فی 
مابین

طبق قرارداد فی مابینطبق قرارداد فی مابین

انجام خدمات 24
غواصی

ارائه استانداردهاي 
غواصی به متقاضی

طبق قرارداد فی 
ما بین

طبق قرارداد فی ما بینقرارداد فی ما بینطبق 

از عدم رعایت دستورالعمل ایمنی که  از ناشی جبران هزینه هاي25
سوي شخص حقیقی و حقوقی  به سازمان آتش نشانی و خدمات 

ایمنی در هنگام ارائه خدمات امدادي و اطفائی وارد می شود

دوبرابر برآورد  هزینه 
کارشناسی سازمان

رآورد  هزینه دوبرابر ب
کارشناسی سازمان با 

حکم مرجع ذیصالح
پس از تعیین تکلیف (از حریق و حوادث عمدي ناشی جبران هزینه  26

براساس هزینه استهالك اطفاء حریق و امداد ونجات)، مراجع قضایی
دوبرابر برآورد  هزینه 

کارشناسی سازمان
دوبرابر برآورد  هزینه 

کارشناسی سازمان

وسیله ایاب و ذهاب و غذا ، هزینه هاي مربوطه به مبالغ آموزش اضافه می گردد.،اسکان خدماتدر صورت نیازمتقاضی به-19الی 17
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)1398سال (شهرداري بندرعباسآتش نشانی و خدمات ایمنی  سازمانتعرفه عوارض ، بهاي خدمات و سایر درآمدهاي

98سال 97سال مبناء عنوان خدماتردیف
عوارض خدمات ایمنی و 27

آتش نشانی  اماکن(حقیقی 
و حقوقی )

%عوارض 25الف )تجاري تا شش و نیم طبقه 
صدور پروانه آتش نشانی سال جاري 

% عوارض 30ب) تجاري هفت طبقه به باال 
صدور پروانه آتش نشانی سال جاري 

% عوارض 20ج) مسکونی تا شش و نیم طبقه 
صدور پروانه آتش نشانی سال جاري 

% عوارض 25د) مسکونی هفت طبقه به باال 
صدور پروانه آتش نشانی سال جاري  

%عوارض 25الف )تجاري تا شش و نیم طبقه 
صدور پروانه آتش نشانی سال جاري 

% عوارض 30ب) تجاري هفت طبقه به باال 
آتش نشانی سال جاري صدور پروانه 

% عوارض 20ج) مسکونی تا شش و نیم طبقه 
صدور پروانه آتش نشانی سال جاري 

% عوارض 25د) مسکونی هفت طبقه به باال 
صدور پروانه آتش نشانی سال جاري  

توضیحات :

به کلیه بهاي خدمات فوق اضافه می گردد. ،ارزش افزودهبرمالیات- الف

می باشد. متقاضیهزینه ایاب و ذهاب بر عهده ،تعرفه هاي درآمديدر تمامی موارد -ب

هزینه بیمه به مبلغ تعرفه اضافه می شود.،باشد متقاضیبیمه پوشش نیاز به ،چنانچه در تعرفه هاي درآمدي فوق- ج
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)1398(سالآرامستان هاي شهرداري بندرعباس تعرفه عوارض،بهاي خدمات وسایردرآمدهاي سازمان مدیریت

98ماخذ محاسبه سال 97ماخذ محاسبه سال عنوانردیف
ریال5.500.000ریال5.500.000کفن و دفن بزرگسال  1
ریال4.400.000ریال4.400.000سال  12تا5کفن و دفن خردسال 2
ریال2.750.000ریال2.750.000سال 5تا1کفن و دفن نوزاد 3
ریال1.100.000ریال1.100.000کفن و دفن جنین تا یک سال  4
ریال1.810.000ریال1.810.000البسه  تغسیل و5
ریال1.980.000ریال1.980.000قبر بزرگسال  يهمسطح ساز6
ریال990.000ریال990.000همسطح سازي قبر نوزاد7
ریال550.000ریال550.000اعضاء بدن 8
ریال33.275.000ریال30.250.000پیش فروش قبر 9
ریال16.516.500ریال12.705.000مجهول الهویه بزرگسال 10
ریال8.580.000ریال6.600.000نوزاد مجهول الهویه 11
ریال6.920.000-بهاي احداث و نصب سایبان  12
جدول تعرفه حمل اموات) به ازاء هر (-بهاء ارائه خدمات سامانه اعزام آمبوالنس  13

بعنوان ،% نرخ مصوب10،سرویس 
عوارض ، سهم سازمان است

جدول بهاي خدمات نصب سنگ قبر-نصب سنگ قبر14
ریال2.000.000-)سطح یک (نصب سنگ قبر1/14

ریال2.500.000-)سطح دو(نصب سنگ قبر2/14

ریال3.000.000-)سطح سه(نصب سنگ قبر3/14

ریال3.500.000-)چهارسطح(نصب سنگ قبر4/14

ریال5.000.000-)( سطح پنجنصب سنگ قبر5/14

ریال 6.500.000-)( سطح ششنصب سنگ قبر6/14

متقاضی  می باشد .و سفال با آالت خرید آهنمحاسبه گردیده و به ازاء هر آرامگاهبهاي احداث و نصب سایبان ،-12

می باشدریال 18.000به ازاء هر کیلومتر ، خارج از تعرفه بهاي ارائه خدمات سامانه اعزام آمبوالنس -13
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)1398آرامستان هاي شهرداري بندرعباس (سالتعرفه عوارض،بهاي خدمات وسایردرآمدهاي سازمان مدیریت

98ماخذ محاسبه سال 97ماخذ محاسبه سال عنوانردیف
ریال7.000.000-)هفت( سطح نصب سنگ قبر7/14

براي افراد بی بضاعت بـا دریافـت   نصب سنگ قبر15
هزینه مصالح  

ریال1.500.000

نوزادجدول بهاي خدمات نصب سنگ قبرنوزادنصب سنگ قبر16
ریال1.500.000-)نوزاد( سطح یکنصب سنگ قبر1/16
ریال2.000.000-)نوزاد( سطح دونصب سنگ قبر2/16
ریال2.500.000-)نوزاد( سطح سهنصب سنگ قبر3/16

جدول بهاي خدمات تعمیر سنگ قبرتعمیرات سنگ قبر  17
ریال800.000-تعمیرات متون و نوشته هاي روي سنگ قبر1/17
ریال1.500.000-تعمیرات سنگ قبر (سطح یک )2/17
ریال2.500.000-تعمیرات سنگ قبر (سطح دو )3/17
ریال4.000.000-) کلی 3تعمیرات سنگ قبر (سطح 4/17

جمع آوري نخاله مربوط به قبر واقع در قطعات غیر 18
همسطح 

ریال600.000به ازاء هر سرویس -

ریال1.500.000به ازاء هر قبر-کاشت گل یا درخت زینتی به همراه حفاظ 19

ریال100.000قبرماهیانه به ازاء هر -خدمات نگهداري گل یا درخت زینتی 20
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)1398آرامستان هاي شهرداري بندرعباس (سالتعرفه عوارض،بهاي خدمات وسایردرآمدهاي سازمان مدیریت

)13(جدول بهاي ارائه خدمات سامانه اعزام آمبوالنس درون استانی  ردیف 

98مبلغ  پیشنهادي سال97مبلغ سال روستا / شهرستانردیف

ریال 968.000ریال 880.000تا آرامستاناز شهر1
ریال 1.452.000ریال 1.320.000پایین تازیان2
ریال 1.573.000ریال1.430.000تازیان باال3
ریال 1.331.000ریال 1.210.000ایسین4
ریال 1.694.000ریال 1.540.000قالت5
ریال 1.573.000ریال 1.430.000گودو6
ریال1.573.000ریال1.430.000سرخون7
ریال1.573.000ریال1.430.000قلعه قاضی8
ریال1.694.000ریال 1.540.000تخت9
ریال 1.573.000ریال 1.430.000جالبی10
ریال 2.904.000ریال 2.640.000توابع سیاهو11
ریال 2.541.000ریال 2.310.000گهره12
ریال 1.936.000ریال 1.760.000خورگو13
ریال 1.936.000ریال 1.760.000چاهستان14
ریال 4.840.000ریال 4.400.000احمدي15
ریال 5.324.000ریال 4.840.000توابع احمدي16
ریال 1.573.000ریال 1.430.000زیارت سید سلیمان17
ریال 4.840.000ریال 4.400.000رودخانه  بر18
ریال 3.630.000ریال 3.300.000زیارتعلیرودخانه 19
ریال3.630.000ریال3.300.000رودخانه ماشنگی20
ریال4.356.000ریال3.960.000باغات حاجی آباد21
ریال4.598.000ریال 4.180.000توابع باغات22
ریال2.420.000ریال 2.200.000باغستان فین23
ریال2.057.000ریال 1.870.000فین24
ریال 1.936.000ریال 1.760.000رضوان25
ریال4.840.000ریال 4.400.000پشتکوه26
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)1398تعرفه عوارض،بهاي خدمات وسایردرآمدهاي سازمان مدیریت آرامستان هاي شهرداري بندرعباس (سال

)13(جدول بهاي ارائه خدمات سامانه اعزام آمبوالنس درون استانی  ردیف 

98مبلغ سال97مبلغ سال روستا / شهرستانردیف
ریال2.420.000ریال 2.200.000کشکو27
ریال 2.178.000ریال 1.980.000بندرخمیر 28
ریال 2.178.000ریال 1.980.000میناب29
ریال 3.993.000ریال 3.630.000حاجی آباد30
ریال 4.477.000ریال 4.070.000فارغان31
ریال 4.719.000ریال 4.290.000بندرلنگه32
ریال 6.171.000ریال 5.610.000جاسک33
ریال 1.815.000ریال 1.650.000حسن لنگی34
ریال 2.057.000ریال 1.870.000شمیل35
ریال 2.420.000ریال 2.200.000رویدر36
ریال 3.509.000ریال 3.190.000جغین37
ریال 2.420.000ریال 2.200.000کوهگیشان باالي 38
ریال 2.057.000ریال 1.870.000گیشان سیاهو39
ریال 2.783.000ریال 2.530.000سرخاء40
ریال 1.573.000ریال 1.430.000گنو41
ریال 1.936.000ریال 1.760.000بندر پل42
ریال 2.662.000ریال 2.420.000الفت43
ریال 4.235.000ریال 3.850.000قشم44
ریال 7.260.000ریال 6.600.000پارسیان45
ریال 1.870.000ریال 1.700.000گچین46
ریال 1.452.000ریال 1.320.000خونسرخ47
ریال 3.630.000ریال 3.300.000سیرمند48
ریال 5.445.000ریال 4.950.000بستک49
ریال 2.178.000ریال 1.980.000فاریاب رودان 50
ریال 4.961.000ریال 4.510.000فاریاب گالشکرد51
ریال 3.630.000ریال 3.300.000هشت بندي 52
ریال 3.388.000ریال 3.080.000سرنی 53
ریال 2.662.000ریال 2.420.000راونگ 54
ریال 2.420.000ریال 2.200.000سیاهو مرکزي 55
ریال 1.210.000ریال 1.100.000دهنو 56
ریال1.210.000ریال 1.100.000نانگ57
ریال1.210.000ریال 1.100.000قالتو58
ریال3.872.000ریال 3.520.000هماگ59
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)1398وسایردرآمدهاي سازمان مدیریت آرامستان هاي شهرداري بندرعباس (سالتعرفه عوارض،بهاي خدمات 

)13(جدول بهاي ارائه خدمات سامانه اعزام آمبوالنس  درون استانی ردیف 
98مبلغ  سال97مبلغ سال روستا / شهرستانردیف

ریال3.267.000ریال 2.970.000چراغ سوز سندرك60
ریال1.452.000ریال 1.320.000تل سیاه61
ریال1.815.000ریال 1.650.000پاقالتو62
ریال1.815.000ریال1.650.000کنارو63
ریال1.815.000ریال1.650.000اسکله شهید رجائی64
ریال3.630.000ریال3.300.000شهدادي حاجی آباد65
ریال2.420.000ریال2.200.000سرریگان میناب66
ریال2.420.000ریال2.200.000سرباران میناب67
ریال2.057.000ریال1.870.000زهوکی میناب68
ریال3.025.000ریال2.750.000سندرك69
ریال2.057.000ریال1.870.000زرتو70
ریال1.452.000ریال1.320.000دزك71
ریال2.057.000ریال1.870.000چاه خرگ72
ریال1.694.000ریال1.540.000درگیر73
ریال5.203.000ریال4.730.000وکیل آباد حاجی آباد74
ریال1.936.000ریال1.760.000سردره75
ریال 6.655.000ریال 6.050.000سردشت بشاگرد 76
ریال2.640.000ریال2.400.000برنطین رودان77
ریال3.960.000ریال3.600.000گهکم78
ریال4.400.000ریال4.000.000میمند79
ریال1.980.000ریال1.800.000کشار80
ریال1.870.000ریال1.700.000بستانو81
ریال3.300.000ریال3.000.000رودخانه سید سلطان محمد82
ریال2.530.000ریال2.300.000رودانهبیکا83
ریال1.375.000ریال1.250.000سرریگ ایسین84
ریال1.760.000ریال1.600.000بنوبند85
ریال2.178.000ریال1.980.000رودان86
ریال2.420.000ریال2.200.000کهورستان87
ریال6.050.000ریال5.500.000بشاگرد88
ریال1.452.000ریال1.320.000لهعفه چا89
ریال1.573.000ریال1.430.000درتوجان90
ریال5.445.000ریال4.950.000سیریک91
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)1398آرامستان هاي شهرداري بندرعباس (سالتعرفه عوارض،بهاي خدمات وسایردرآمدهاي سازمان مدیریت

)13(جدول بهاي ارائه خدمات سامانه اعزام آمبوالنس برون استانی  ردیف 

98مبلغ  سال97مبلغ سال روستا / شهرستانردیف
ریال 6.171.000ریال 5.610.000سیرجان92
ریال 4.114.000ریال 3.740.000کهنوج93
ریال 6.171.000ریال 5.610.000جیرفت94
ریال 3.509.000ریال 3.190.000نودژ95
ریال 3.630.000ریال 3.300.000منوجان96
ریال 5.445.000ریال 4.950.000الرستان97
ریال4.114.000ریال 3.740.000قلعه گنج98
ریال8.167.500ریال 7.425.000بم99
ریال6.171.000ریال 5.610.000خبر100
ریال3.630.000ریال3.300.000درز و سایبان101
ریال6.655.000ریال6.050.000فداغ الرستان102
ریال7.865.000ریال7.150.000بردسیر کرمان103
ریال4.356.000ریال3.960.000گنجهاشم آباد 104
ریال9.680.000ریال8.800.000فسا105
ریال10.345.500ریال9.405.000زرند کرمان106
ریال 5.082.000ریال 4.620.000اسالم آباد کهنوج 107
ریال 8.250.000ریال 7.500.000المرد فارس 108
ریال 6.050.000ریال 5.500.000شهرستان رمشک 109
ریال5.060.000ریال4.600.000جاداد خدا قلعه گنج110
ریال6.655.000ریال6.050.000داراب111
ریال6.413.000ریال5.830.000حاجی آباد داراب112
ریال5.687.000ریال5.170.000ارزوئیه113
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)1398آرامستان هاي شهرداري بندرعباس (سالتعرفه عوارض،بهاي خدمات وسایردرآمدهاي سازمان مدیریت

)14(جدول بهاي خدمات نصب سنگ قبربزرگسال، ردیف 

سطح سهسطح دوسطح یک
قیمتتعدادموضوعردیفقیمتتعدادموضوعردیفقیمتتعدادموضوعردیف

دستمزد 1
کارگر

دستمزد 1ریال1650.000
کارگر

دستمزد 1ریال1650.000
کارگر

ریال1650.000

دستمزد 2
استاد

دستمزد 2ریال11.200.000
استاد

دستمزد 2ریال11.200.000
استاد

ریال11.200.000

ریال2260.000سیمان3ریال1130.000سیمان3ریال1130.000سیمان3
ریال35490.000بلوك4ریال25350.000بلوك4ریال25350.000بلوك4

پودر 5
سنگ

پودر 5ریال160.000
سنگ

پودر 5ریال160.000
سنگ

ریال160.000

ماسه 6
شسته

ماسه 6ریال155.000کیلو200
شسته

ماسه 6ریال155.000کیلو200
شسته

ریال310.000کیلو400

ریال120.000کیلو400مخلوط7ریال80.000کیلو200مخلوط7ریال80.000کیلو200مخلوط7

عرض صندلی8
متر1

موزائیک 8ریال300.000
کاري

متر 2
مربع

ریال320.000

ریال3.410.000ریال2.925.000ریال2.625.000جمع

ریال 3.000.000ریال 2.500.000ریال2.000.000نرخ انجام کارتوسط سازمان
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)1398بندرعباس (سالآرامستان هاي شهرداري تعرفه عوارض،بهاي خدمات وسایردرآمدهاي سازمان مدیریت

)14(جدول بهاي خدمات نصب سنگ قبربزرگسال، ردیف 

سطح پنجسطح چهار
قیمتتعدادموضوعردیفقیمتتعدادموضوعردیف

ریال1650.000دستمزد کارگر1ریال1650.000دستمزد کارگر1
ریال11.200.000دستمزد استاد2ریال11.200.000دستمزد استاد2

ریال2260.000سیمان3ریال2260.000سیمان3
ریال35490.000بلوك4ریال35490.000بلوك4

ریال2120.000پودر سنگ5ریال140.000پودر سنگ5
ریال400.000کیلو500ماسه شسته6ریال310.000کیلو400ماسه شسته6

ریال150.000کیلو600مخلوط7ریال180.000کیلو700مخلوط7

نصب گلدان  و ایجاد جا 8
شمعی

ریال550.000متر مربع3کاشی و سرامیک کاري8ریال500.000

نصب گلدان و ایجاد جا 9
شمعی

ریال500.000

ریال700.000متر مربع1.5صندلی با کاشی وسرامیک10

ریال5.020.000ریال3.630.000جمع

ریال5.000.000ریال3.500.000سازماننرخ انجام کارتوسط 
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)1398آرامستان هاي شهرداري بندرعباس (سالتعرفه عوارض،بهاي خدمات وسایردرآمدهاي سازمان مدیریت

)14(جدول بهاي خدمات نصب سنگ قبربزرگسال، ردیف 

سطح هفتسطح شش 
قیمتتعدادموضوعردیفقیمتتعدادموضوعردیف

ریال1650.000دستمزد کارگر1ریال1650.000کارگردستمزد 1
ریال11.200.000دستمزد استاد 2ریال11.200.000دستمزد استاد2

ریال2260.000سیمان 3ریال3390.000سیمان3
ریال35490.000بلوك 4ریال751.050.000بلوك4

ریال2120.000پودر سنگ 5ریال3180.000پودر سنگ5

ریال400.000کیلو500ماسه شسته 6ریال800.000تن1ماسه شسته6

ریال150.000کیلو600مخلوط7ریال250.000تن1مخلوط7

متر 6کاشی و سرامیک کاري8
مربع

ریال550.000متر مربع3کاشی و سرامیک کاري8ریال1.100.000

نصب گلدان و ایجاد جا 9ریال500.000نصب گلدان و ایجاد جا شمعی9
شمعی

ریال500.000

متر 1.5صندلی با کاشی وسرامیک10
مربع

ریال700.000متر مربع1.5صندلی با کاشی وسرامیک10ریال700.000

ریال1.500.000تخریب قبر11

ریال600.000حمل نخاله12

ریال7.120.000ریال6.820.000جمع

ریال7.000.000ریال6.500.000انجام کارتوسط سازماننرخ 
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)1398آرامستان هاي شهرداري بندرعباس (سالتعرفه عوارض،بهاي خدمات وسایردرآمدهاي سازمان مدیریت

)16(جدول بهاي خدمات نصب سنگ قبرنوزاد، ردیف 

سطح سهسطح دوسطح یک
قیمتتعدادموضوعردیفقیمتتعدادموضوعردیفقیمتتعدادموضوعردیف

دستمزد 1
استاد

دستمزد 1ریال11.200.000
استاد

دستمزد 1ریال11.200.000
استاد

ریال11.200.000

ریال1130.000سیمان2ریال1130.000سیمان2ریال1130.000سیمان2

پودر 3
سنگ

پودر 3ریال140.000
سنگ

پودر 3ریال140.000
سنگ

ریال140.000

ماسه 4
شسته

ماسه 4ریال155.000کیلو200
شسته

ماسه 4ریال155.000کیلو200
شسته

ریال155.000کیلو200

ریال100.000کیلو300مخلوط5ریال100.000کیلو300مخلوط5

موزائیک 6
کاري

موزائیک 6ریال1160.000×1
کاري

ریال1160.000×1

صندلی 7
با بلوك

صندلی 7ریال300.000
با بلوك

ریال300.000

نصب 8
گلدان و 
ایجاد جا 

شمعی

ریال500.000

ریال2.585.000ریال2.085.000ریال1.525.000جمع

ریال 2.500.000ریال 2.000.000ریال1.500.000نرخ انجام کارتوسط سازمان
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)1398آرامستان هاي شهرداري بندرعباس (سالسازمان مدیریتتعرفه عوارض،بهاي خدمات وسایردرآمدهاي 

)17(جدول بهاي خدمات تعمیر سنگ قبر، ردیف 

سطح سهسطح دوسطح یک
قیمتتعدادموضوعردیفقیمتتعدادموضوعردیفقیمتتعدادموضوعردیف

دستمزد 1
استاد

دستمزد 1ریال11.200.000
کارگر

دستمزد 1ریال1650.000
کارگر

ریال1650.000

دستمزد 2ریال1130.000سیمان2
استاد

دستمزد 2ریال11.200.000
استاد

ریال11.200.000

پودر 3
سنگ

ریال1260.000سیمان3ریال1130.000سیمان3ریال160.000

ماسه 4
شسته

پودر 4ریال100.000کیلو150
سنگ

پودر 4ریال160.000
سنگ

ریال160.000

ماسه 5
شسته

ماسه 5ریال200.000کیلو300
شسته

ریال310.000کیلو400

صندلی 6
با بلوك

عرض 
متر1

موزائیک 6ریال300.000
کاري

متر 2
مربع

ریال320.000

تخریب 7
قبر

ریال1.200.000

حمل 8
نخاله

ریال600.000

ریال4.600.000ریال2.540.000ریال1.570.000جمع

ریال 4.000.000ریال 2.500.000ریال1.500.000نرخ انجام کارتوسط سازمان
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)1398آرامستان هاي شهرداري بندرعباس (سالتعرفه عوارض،بهاي خدمات وسایردرآمدهاي سازمان مدیریت

)19(جدول بهاي خدمات کاشت گل یا درخت زینتی به همراه حفاظ باالي قبر، ردیف 

98تعرفه سال موضوعردیف
ریال 500.000کاشت نهال 1
ریال 1.000.000حفاظ 2

ریال 1.500.000جمع 
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)1398سال (شهرداري بندرعباستعرفه عوارض ، بهاي خدمات و سایردرآمدهاي سازمان فناوري اطالعات وارتباطات 

98ماخذ محاسبه سال97سالماخذ محا سبهعنوانردیف
طبق قیمت کارشناسی(ملک شهرداري )دردکلهاي مخابراتی وارتباطی محل اجاره 1

طبق قیمت کارشناسی-صدور مجوزاحداث سایت هاي مخابراتی و رادیویی 2

(در ملـک  BTSصدور مجوز براي احداث هر سایت مخـابراتی  3
شهرداري )

طبق قیمت کارشناسی-

صدور مجوز براي احداث هر دکل سـایت ارتبـاط بـی سـیم     4
رادیویی ( درملک شهرداري )

طبق قیمت کارشناسی-

(در ملـک  BTSصدور مجوز جهت احداث هر سایت مخابراتی 5
غیر شهرداري )

کارشناسیطبق قیمت 

صدور مجوز جهت احداث هر دکل سایت ارتبـاط بـی سـیم    6
رادیویی (درملک غیر شهرداري )

طبق قیمت کارشناسی-

)و BTSصدور مجوز بهسازي و جابه جایی سـایت مخـابراتی(  7
ارتباط بی سیم رادیویی (در ملک شهرداري )

طبق قیمت کارشناسی-

)و BTSمخـابراتی( صدور مجوز بهسازي و جابه جایی سـایت  8
ارتباط بی سیم رادیویی( در ملک غیر شهرداري)

طبق قیمت کارشناسی-

حق الزحمه کارشناسی بازدید میدانی فیبر نوري9
صدور مجوز احداث سایت هاي عوارضو دریافت محاسبه (

صرفا درصورت استفاده از بستر فیبر نوري مخابراتی و رادیویی ،
)ایجاد شده بالمانع است .

ریال532.400متر  : 150تا0از 
ریال665.500متر : 250تا0از 
ریال798.600متر :500تا0از 

متربه ازاء هر متر 500مازاد بر 
ریال اضافه بر بخش 1331طول 

3محاسبه شده در ردیف 
بخش هاي یک ،دو ،سه و 

چهارم با هم دیگر جمع نمی 
گردند.

نـوري طبـق   حق الزحمه کارشناسی و چـاپ کروکـی فیبـر    10
درخواست

ریال825.000-

ریال3.000.000به ازاء هر نقشه -GISطراحی و چاپ نقشه 11

براساس دوره آموزشی -ITآموزش تخصصی 12

جدول تعرفه ماهیانه( پیوست)-تعرفه ماهیانه استفاده ازمیکرو داکت /ساب داکت /داکت13
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)1398سال (سازمان فناوري اطالعات وارتباطات شهرداري بندرعباستعرفه عوارض ، بهاي خدمات و سایردرآمدهاي

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
)تعرفه Lطول(

ماهیانه هر متر
( ریال )

L<=500m10.000 ریال 60.000ریال 29.000ریال
500m<L<=2000m8.000 ریال 48.000ریال 22.000ریال

2000m<L<=5000m6.000 ریال 36.000ریال 15.000ریال
L>=5000m4.000 ریال 24.000ریال 8.000ریال

شدهباید به نسبت روزهاي استفاده ،توسط متقاضی ،کمتر از یک ماه باشد ،امکاناتاین استفاده از مدت زمان در صورتی که )1تبصره 
محاسبه و دریافت شود .، برابر تعرفه 

لحاظ خواهد شد .،یک متر از طول یک متر ، در محاسبات تعرفهکمتر) 2تبصره 

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

شرکتهایی که مایل به استفاده از امکانات میکرو داکت /ساب داکت / داکت می باشند ، باید براي ونهادها ،کلیه ادارات ) 4تبصره 
براي میکرو داکت / ساب داکت / داکت مورد استفاده ، ،اولرا براساس تعرفه بازهطولمتر500حداقل ،استفاده از امکانات تعرفه

پرداخت کنند .
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منابع و ماخذ

، با اصالحات بعدي 11/4/1334قانون شهرداري - 1

، با اصالحات بعدي1/3/1375قانون تشکیالت ، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخابات شهرداران -2

28/12/1373قانون  وصول برخی از درآمد هاي دولت و مصرف  آن  در موارد معین- 3

، با اصالحات بعدي 12/4/1346آئین نامه مالی شهرداریها - 4

22/10/1381قانون تجمیع  عوارض -5

، با اصالحات بعدي 17/2/1387قانون  مالیات  بر ارزش  افزوده - 6

20/2/1383پسماندها قانون مدیریت - 7

14/12/1395اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی کشور توسعه قانون برنامه پنج ساله ششم -8

26/12/1310قانون ثبت اسناد و امالك -9

28/3/1353مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست - 10

با اصالحات بعدي ،31/4/94اصالحی 3/12/66قانون مالیات هاي مستقیم-11

، با اصالحات بعدي 3/3/1359فظ و گسترش فضاي سبز در شهرهاقانون ح-12

قوانین و مقررات ساخت و سازو نظارت اصولی بر آنها-13

، با اصالحات بعدي 22/12/1351قانون شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران -14

، با اصالحات بعدي 22/12/1374قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان - 15

، با اصالحات بعدي 7/9/1347قانون نوسازي و عمران شهري -16

26/10/1372قانون تشکیل شوراهاي آموزش و پرورش دراستان ها ،شهرستان ها و مناطق کشور -17

،با اصالحات بعدي 8/12/1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی - 18

آراي هیئت عمومی دیوان عدالت اداري-19

ي تابع شهردارياساسنامه سازمانها- 20


