
سرفصل هاي جدید تعرفه هزینه 
خدمات مناطق ویژه اقتصادي

1397سال 



ارگ جدیدمنطقه ویژه اقتصادي 



 :تعرفه استفاده از خدمات عمومی وزیربنائی 

 مصالح ساختمانی 

 ریال–مبلغ  واحد شرح ردیف

 900 کیلو قطعات فوم دارانواع  1

 700 کیلو ورق کرکرهانواع  2

  

 شیمیایئ  صنایع

 ریال–مبلغ  واحد شــــــــرح ردیف

 550 کیلو فسفاته 1

 600 لیتر ضد یخ 2

 450 لیتر یمایع شسته شو 3

 900 کیلو رنگ خودرو 4

 450 کیلو چربیگیرهای صنعتی 5

 450 لیتر تینر 6

 1800 کیلو EDرنگ آستر  7

 700 کیلو سیلر درزگیر 8

 700 کیلو عایق زیر بدنه 9

 2300 کیلو فعال کننده سطح 10

 140000 تن هیدروکربن سنگین 11

 

 

 سلولزی صنایع 

 ریال–مبلغ  واحد شــــــــرح ردیف

 90000 تن کاغذ فلوتینگ 1

 140000 تن تولید پالستیک 2

 

 

 

 



 

 قطعات خودروتولید انواع    

 ریال -مبلغ واحد شرح ردیف

 160000 دست درخت سیمتولید انواع  1

 65000 دست سیستم تهویهتولید انواع مجموعه  2

 80000 دست اگزوزتولید انواع  3

 90000 دست قطعات پالستیکی تزیئنیتولید انواع  4

 2000000 دستگاه TIGGO 5موتور انواع  5

 1400000 دستگاه TIGGO 5گیربکس انواع  6

 2000000 دستگاه TIGGO 5اکسل انواع  7

8 DVD 135000 دستگاه و رهیاب خودرو 

 

 

 

 
  

  صنایع غذایی             

 ریال–مبلغ  واحد شـــــــــرح ردیف

 600 کیلو بندی شدهانواع خرمای نیمه خشک بسته  1

        



اسالم آباد غربمنطقه ویژه اقتصادي 



 

 

 تعرفه های ساخت وساز

 میزان تعرفه نوع خدمت ردیف
دوره 

 دریافت

 کارشناسی 1
      
450,000  

 یکبار

 تایید نقشه 2
      
800,000  

 یکبار

3 

حق نظارت برساخت 

 وساز

    
1,500,000  

 درسال

 

 

حق النظارت برتخلیه/بارگیری وصفافی                                                              مبالغ برحسب ریال 

 می باشد.

ف
دی

ر
 

 صفافی بارگیری تخلیه واحد کاال  

            تن پالت 1
500  

            600              
100  

          تن فله  2
1,000  

1200  100 

            تن بشگه 3
600  

800             
100  

            تن کارتن 4
700  

800             
100  

 فوت 20کانتینر 5
 20کانتینر

 فوت
      
50,000  

70000         
5,000  

 فوت 40کانتینر 6
 40کانتینر

 فوت
      
70,000  

100000       
70,000  

        تن تجهیزات خط تولید 7
20,000  

22000 3500 

8 
تجهیزات 

 آزمایشگاهی
       تن

25,000  
30000         

4,000  

       تن سایر 9
25,000  

30000       
30,000  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعرفه استفاده تبلیغات از فضای منطقه

 مبلغ ) ریال( واحد  نوع تبلیغ ردیف

 استند کنار جاده 1
-مترمربع 

 روز
           
20,000  

2 
تابلو وبیلبورد ثابت 

 خیابانی

- مترمربع

 روز
           
10,000  

 پارچه نوشته 3
-مترمربع 

 روز
            
6,000  

 

 

 

 

تعرفه صدور پروانه ساختمانی به نسبت مساحت زیربنا و 

 نوع کاربری                    مبالغ برحسب ریال می باشد

 نوع کاربری ردیف
مساحت 

 زیربنا
 میزان عوارض

 خدماتی 1

 200کمتر از
        
450,000  

200-500 
         
600,000  

501-1000 
        
800,000  

 1000باالی 
      
1,000,000  

2 
صنعتی 

 )کارگاهی(
 300کمتر از

        
800,000  

 300بیشتر از
      
1,500,000  

 تجاری 3
 100کمتر از

        
450,000  

 100بیشتراز
        
800,000  

 صنعتی  4

کمتر 

 1000از
      
1,000,000  

1000-

3000 
      
2,000,000  

 3000باالی
      
3,000,000  
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 تعرفه تامین ارتباط دیتا به ازاء هرلینک

 مبلغ ) ریال( سرعت ردیف

 500000 512تا 1

2 512-2048 700000 

 1000000 به باال 2048 3

   

   

 تعرفه نصب آنتن در منطقه

 ماهیانه ) به ازاء هرلینک(هزینه  نوع آنتن ردیف

1 Wifi 200000 

 

 

 مبالغ برحسب ریال   تعرفه خدمات آتشنشانی                                
  

   مبلغ واحد واحد نوع خدمت ردیف

    500,000   ساعت اجاره خودرو  1

    100,000   نفر-ساعت  آموزش )تئوری( 2

    200,000   نفر -ساعت  آموزش )عملی( 3

      
 خودروآتشنشانی در صورتی اجاره داده می شود که واحد صنعتی دارای نیروی آموزش دیده از طرف منطقه باشد.

 ریال می باشد. 700.000تعرفه اجاره خودروی آتشنشانی به همراه نیروی تعلیم دیده هرساعت 

 باشد.کمترین زمان ممکن اجاره خودروی آتشنشانی نیم ساعت می 

 

 

 

 

 



4 

 

 

  

 تعرفه هزینه های مواصالتی

 مبلغ )ریال( عنوان تعرفه ردیف

1 

تعرفه صدور مجوز 

فعالیت شرکت حمل 

 ونقل بین المللی

5,000,000 

2 
هزینه عبور بار 

 خارجی
100,000 

3 
هزینه صدور مجوز 

ورود به سرزمین 

 اصلی

100,000 

4 
هزینه تایید بارنامه 

 داخلی
100,000 

5 
خدمات عمومی هزینه 

شرکت های حمل 

 ونقل کاال ) ماهیانه(

500,000 

6 

تعرفه صدور مجوز 

فعالیت شرکت حمل 

 ونقل داخلی

4,000,000 
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 تعیین جرایم نقدی تخلفات                                          مبالغ برحسب ریال

 مبلغ مرتبه دوم مبلغ مرتبه اول شرح تخلف ردیف

1 
مجوز عدم تمدید 

 فعالیت اقتصادی
 برابر مجوز فعالیت3 برابر مجوز فعالیت2

2 
نصب تابلو بدون اخذ 

 مجوز

                        
200,000  

500,000 

3 

تغییر کاربری، شغل 

وتفکیک واحدها بدون 

 اخذ مجوز

                     
3,000,000  

                     
8,000,000  

4 
مجاز از استفاده غیر 

 محل کار

                     
4,000,000  

                    
10,000,000  

5 
ساخت وساز بدون 

 مجوز

                     
5,000,000  

                    
10,000,000  

 ریختن زباله در منطقه  6
                     

2,000,000  
                     

4,000,000  

7 
ریختن نخاله ساختمانی 

 در منطقه

                     
2,000,000  

                     
4,000,000  

 انشعاب غیر مجاز آب 8
                     

5,000,000  
                      

1,000,000  

9 
حفاری غیر مجاز در 

 خیابانهای منطقه

                     
2,000,000  

                     
4,000,000  

 انشعاب غیر مجاز گاز 10
                      

1,000,000  
                     

2,000,000  
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 تعرفه صدور مجوز  وهزینه خدمات                                                  مبالغ برحسب ریال

 هزینه ماهیانه خدمات هزینه صدور مجوز عنوان واحد ردیف

 نمایندگی بیمه 1
           

3,000,000  
                     

100,000  

 رستوران وفست فود 2
            

1,000,000  
                     

100,000  

 واحدهای خدماتی 3
            

1,000,000  
                     

100,000  

 بانک 4
            

1,000,000  
                     

150,000  

 تاکسی سرویس 5
            

1,000,000  
                      

90,000  

6 
-واحدهای تجاری

 بازرگانی

           
2,000,000  

                     
200,000  

 شرکت مشاور صنعتی 7
           

2,000,000  
                     

200,000  

 غرفه های فروش 8
           

2,000,000  
                   

1,000,000  

9 
صدور کارت تردد در 

 منطقه ) ساالنه(

               
80,000  

  

 پارکینگ 10
           

2,000,000  
متر مربع  500به ازای هر  

200000  

11 
صدور مجوز تردد 

 کاال ومسافروجابجایی 

            
1,000,000  

 برای هر خودرو درسال
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 تعرفه های ورودی

 هزینه تعرفه )ریال( نوع خودرو ردیف

 کامیون ترانزیتی 1
                      

100,000  

 وانت ترانزیتی 2
                      

80,000  

 کامیون داخلی 3
                        

5,000  

 وانت داخلی 4
                        

3,000  

5 
خودروهای کاری) 

 جرثقیل ،لودر و...(

                       
10,000  

 

 

 تعرفه اجاره بهاء زمین

 مدت اجاره متر مربع(200نوع زمین ) تا ردیف

بهاء به ریال ) 

روزانه هرمتر 

 مربع(

 2000 روز10تا1 محوطه روباز 1

 1900 روز 20تا10 محوطه روباز 2

 1800 روز30تا20 محوطه روباز 3

 1500 ثابت ماهیانه محوطه روباز 4

 1000 ثابت سالیانه محوطه روباز 5
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 تعرفه حق شارژواحدهای تولیدی

 واحد شرح ردیف

بهاء واحد در ماه 

 )ریال(

 متر مربع زمین واگذارشده قبل از ساخت وساز 1
                

100  

 متر مربع واگذارشده در حال ساخت وساززمین  2
               

150  

 متر مربع زمین واگذار شده به بهره برداری رسیده 3
               

300  

    

 تعرفه آب بهای مصرفی

 واحد شرح ردیف

بهاء واحد در ماه 

 )ریال(

 آب بها براساس قرائت کنتور 1

متر 

 مکعب
            

9,000  

 

 دیرکرد پرداخت حق شارژ و آب بهاجریمه 

 واحد  جریمه دیرکرد پرداخت حق شارژ ردیف

بهاواحد در ماه ) 

 ریال(

 متر مربع زمین واگذارشده قبل از ساخت وساز 1
                  

10  

 متر مربع زمین واگذارشده در حال ساخت وساز 2
                 

15  

 متر مربع برداری رسیدهزمین واگذار شده به بهره  3
                 

30  

 مترمکعب دیرکرد آب بها 4
               

900  
 جریمه دیرکرد پرداخت حق شارژ به صورت روز شمار محاسبه می گردد.
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 تعرفه صدور گواهی تولید

 مبلغ )ریال( شرح ردیف

 محصوالت غذایی ودارویی 1
     

400,000  

 ومواد معدنیمحصوالت سنگ  2
     

500,000  

 محصوالت شیمیایی و مشتقات نفتی 3
     

500,000  

 تاسیسات وتجهیزات 4
     

400,000  

 محصوالت فلزی 5
     

400,000  

 محصوال سلولوزی ونساجی 6
     

300,000  

 محصوالت برق والکترونیک 7
     

300,000  
 

 

 

 وسوختتعرفه حق نظارت ترانسشیپمنت کاال 

 کاال )ریال( سوخت )ریال( شرح ردیف

 کامیون به کامیون 1
                 

90,000  
              

80,000  

 واگن به کامیون وبلعکس 2
                

110,000  
             

100,000  

 واگن به واگن 3
               

120,000  
             

110,000  

4 
کامیون از انبار به 

 وبلعکس

                
100,000  

              
90,000  

5 
خودرو ) به ازاء 

 هردستگاه (
                

80,000  
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 تعرفه خدمات عمومی

 مبلغ )ریال( شرح خدمت  ردیف

 صدورمجوز ورود 1
               

80,000  

 صدورمجوز خروج 2
               

80,000  

 صدورتالی 3
              

200,000  

 صدورقبض انبار)کاالی خارجی( 4
              

600,000  

 صدور قبض انبار) کاالی داخلی( 5
             

500,000  

 صدور گواهی استقرارواحد در منطقه 6
             

250,000  

 تن(5قبض باسکول)باالی  7
              

35,000  

 تن( 5باسکول) تاقبض  8
              

25,000  

 صدور گواهی مبدا 9
             

500,000  

 قبض انبار قابل معامله 10
              

600,000  

 کمیسیون ارزش افزوده 11
          

3,000,000  

12 
صدور پروانه اشتغال اتباع خارجی در 

 منطقه

          
1,500,000  

13 
اشتغال اتباع خارجی در تمدید پروانه 

 منطقه

           
1,000,000  

 



بجنوردمنطقه ویژه اقتصادي 



 

 

 تعرفه های ساخت وساز

 میزان تعرفه نوع خدمت ردیف
دوره 

 دریافت

 کارشناسی 1
      
450,000  

 یکبار

 تایید نقشه 2
      
800,000  

 یکبار

3 

حق نظارت برساخت 

 وساز

    
1,500,000  

 درسال

 

 

حق النظارت برتخلیه/بارگیری وصفافی                                                              مبالغ برحسب ریال 

 می باشد.

ف
دی

ر
 

 صفافی بارگیری تخلیه واحد کاال  

            تن پالت 1
500  

            600              
100  

          تن فله  2
1,000  

1200  100 

            تن بشگه 3
600  

800             
100  

            تن کارتن 4
700  

800             
100  

 فوت 20کانتینر 5
 20کانتینر

 فوت
      
50,000  

70000         
5,000  

 فوت 40کانتینر 6
 40کانتینر

 فوت
      
70,000  

100000       
70,000  

        تن تجهیزات خط تولید 7
20,000  

22000 3500 

8 
تجهیزات 

 آزمایشگاهی
       تن

25,000  
30000         

4,000  

       تن سایر 9
25,000  

30000       
30,000  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعرفه استفاده تبلیغات از فضای منطقه

 مبلغ ) ریال( واحد  نوع تبلیغ ردیف

 استند کنار جاده 1
-مترمربع 

 روز
           
20,000  

2 
تابلو وبیلبورد ثابت 

 خیابانی

- مترمربع

 روز
           
10,000  

 پارچه نوشته 3
-مترمربع 

 روز
            
6,000  

 

 

 

 

تعرفه صدور پروانه ساختمانی به نسبت مساحت زیربنا و 

 نوع کاربری                    مبالغ برحسب ریال می باشد

 نوع کاربری ردیف
مساحت 

 زیربنا
 میزان عوارض

 خدماتی 1

 200کمتر از
        
450,000  

200-500 
         
600,000  

501-1000 
        
800,000  

 1000باالی 
      
1,000,000  

2 
صنعتی 

 )کارگاهی(
 300کمتر از

        
800,000  

 300بیشتر از
      
1,500,000  

 تجاری 3
 100کمتر از

        
450,000  

 100بیشتراز
        
800,000  

 صنعتی  4

کمتر 

 1000از
      
1,000,000  

1000-

3000 
      
2,000,000  

 3000باالی
      
3,000,000  
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 تعرفه تامین ارتباط دیتا به ازاء هرلینک

 مبلغ ) ریال( سرعت ردیف

 500000 512تا 1

2 512-2048 700000 

 1000000 به باال 2048 3

   

   

 تعرفه نصب آنتن در منطقه

 ماهیانه ) به ازاء هرلینک(هزینه  نوع آنتن ردیف

1 Wifi 200000 

 

 

 مبالغ برحسب ریال   تعرفه خدمات آتشنشانی                                
  

   مبلغ واحد واحد نوع خدمت ردیف

    500,000   ساعت اجاره خودرو  1

    100,000   نفر-ساعت  آموزش )تئوری( 2

    200,000   نفر -ساعت  آموزش )عملی( 3

      
 خودروآتشنشانی در صورتی اجاره داده می شود که واحد صنعتی دارای نیروی آموزش دیده از طرف منطقه باشد.

 ریال می باشد. 700.000تعرفه اجاره خودروی آتشنشانی به همراه نیروی تعلیم دیده هرساعت 

 باشد.کمترین زمان ممکن اجاره خودروی آتشنشانی نیم ساعت می 

 

 

 

 

 



4 

 

 

  

 تعرفه هزینه های مواصالتی

 مبلغ )ریال( عنوان تعرفه ردیف

1 

تعرفه صدور مجوز 

فعالیت شرکت حمل 

 ونقل بین المللی

5,000,000 

2 
هزینه عبور بار 

 خارجی
100,000 

3 
هزینه صدور مجوز 

ورود به سرزمین 

 اصلی

100,000 

4 
هزینه تایید بارنامه 

 داخلی
100,000 

5 
خدمات عمومی هزینه 

شرکت های حمل 

 ونقل کاال ) ماهیانه(

500,000 

6 

تعرفه صدور مجوز 

فعالیت شرکت حمل 

 ونقل داخلی

4,000,000 
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 تعیین جرایم نقدی تخلفات                                          مبالغ برحسب ریال

 مبلغ مرتبه دوم مبلغ مرتبه اول شرح تخلف ردیف

1 
مجوز عدم تمدید 

 فعالیت اقتصادی
 برابر مجوز فعالیت3 برابر مجوز فعالیت2

2 
نصب تابلو بدون اخذ 

 مجوز

                        
200,000  

500,000 

3 

تغییر کاربری، شغل 

وتفکیک واحدها بدون 

 اخذ مجوز

                     
3,000,000  

                     
8,000,000  

4 
مجاز از استفاده غیر 

 محل کار

                     
4,000,000  

                    
10,000,000  

5 
ساخت وساز بدون 

 مجوز

                     
5,000,000  

                    
10,000,000  

 ریختن زباله در منطقه  6
                     

2,000,000  
                     

4,000,000  

7 
ریختن نخاله ساختمانی 

 در منطقه

                     
2,000,000  

                     
4,000,000  

 انشعاب غیر مجاز آب 8
                     

5,000,000  
                      

1,000,000  

9 
حفاری غیر مجاز در 

 خیابانهای منطقه

                     
2,000,000  

                     
4,000,000  

 انشعاب غیر مجاز گاز 10
                      

1,000,000  
                     

2,000,000  
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 تعرفه صدور مجوز  وهزینه خدمات                                                  مبالغ برحسب ریال

 هزینه ماهیانه خدمات هزینه صدور مجوز عنوان واحد ردیف

 نمایندگی بیمه 1
           

3,000,000  
                     

100,000  

 رستوران وفست فود 2
            

1,000,000  
                     

100,000  

 واحدهای خدماتی 3
            

1,000,000  
                     

100,000  

 بانک 4
            

1,000,000  
                     

150,000  

 تاکسی سرویس 5
            

1,000,000  
                      

90,000  

6 
-واحدهای تجاری

 بازرگانی

           
2,000,000  

                     
200,000  

 شرکت مشاور صنعتی 7
           

2,000,000  
                     

200,000  

 غرفه های فروش 8
           

2,000,000  
                   

1,000,000  

9 
صدور کارت تردد در 

 منطقه ) ساالنه(

               
80,000  

  

 پارکینگ 10
           

2,000,000  
متر مربع  500به ازای هر  

200000  

11 
صدور مجوز تردد 

 کاال ومسافروجابجایی 

            
1,000,000  

 برای هر خودرو درسال

 

  



7 

 تعرفه های ورودی

 هزینه تعرفه )ریال( نوع خودرو ردیف

 کامیون ترانزیتی 1
                      

100,000  

 وانت ترانزیتی 2
                      

80,000  

 کامیون داخلی 3
                        

5,000  

 وانت داخلی 4
                        

3,000  

5 
خودروهای کاری) 

 جرثقیل ،لودر و...(

                       
10,000  

 

 

 تعرفه اجاره بهاء زمین

 مدت اجاره متر مربع(200نوع زمین ) تا ردیف

بهاء به ریال ) 

روزانه هرمتر 

 مربع(

 2000 روز10تا1 محوطه روباز 1

 1900 روز 20تا10 محوطه روباز 2

 1800 روز30تا20 محوطه روباز 3

 1500 ثابت ماهیانه محوطه روباز 4

 1000 ثابت سالیانه محوطه روباز 5

 

  



8 

 تعرفه حق شارژواحدهای تولیدی

 واحد شرح ردیف

بهاء واحد در ماه 

 )ریال(

 متر مربع زمین واگذارشده قبل از ساخت وساز 1
                

100  

 متر مربع واگذارشده در حال ساخت وساززمین  2
               

150  

 متر مربع زمین واگذار شده به بهره برداری رسیده 3
               

300  

    

 تعرفه آب بهای مصرفی

 واحد شرح ردیف

بهاء واحد در ماه 

 )ریال(

 آب بها براساس قرائت کنتور 1

متر 

 مکعب
            

9,000  

 

 دیرکرد پرداخت حق شارژ و آب بهاجریمه 

 واحد  جریمه دیرکرد پرداخت حق شارژ ردیف

بهاواحد در ماه ) 

 ریال(

 متر مربع زمین واگذارشده قبل از ساخت وساز 1
                  

10  

 متر مربع زمین واگذارشده در حال ساخت وساز 2
                 

15  

 متر مربع برداری رسیدهزمین واگذار شده به بهره  3
                 

30  

 مترمکعب دیرکرد آب بها 4
               

900  
 جریمه دیرکرد پرداخت حق شارژ به صورت روز شمار محاسبه می گردد.
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 تعرفه صدور گواهی تولید

 مبلغ )ریال( شرح ردیف

 محصوالت غذایی ودارویی 1
     

400,000  

 ومواد معدنیمحصوالت سنگ  2
     

500,000  

 محصوالت شیمیایی و مشتقات نفتی 3
     

500,000  

 تاسیسات وتجهیزات 4
     

400,000  

 محصوالت فلزی 5
     

400,000  

 محصوال سلولوزی ونساجی 6
     

300,000  

 محصوالت برق والکترونیک 7
     

300,000  
 

 

 

 وسوختتعرفه حق نظارت ترانسشیپمنت کاال 

 کاال )ریال( سوخت )ریال( شرح ردیف

 کامیون به کامیون 1
                 

90,000  
              

80,000  

 واگن به کامیون وبلعکس 2
                

110,000  
             

100,000  

 واگن به واگن 3
               

120,000  
             

110,000  

4 
کامیون از انبار به 

 وبلعکس

                
100,000  

              
90,000  

5 
خودرو ) به ازاء 

 هردستگاه (
                

80,000  
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 تعرفه خدمات عمومی

 مبلغ )ریال( شرح خدمت  ردیف

 صدورمجوز ورود 1
               

80,000  

 صدورمجوز خروج 2
               

80,000  

 صدورتالی 3
              

200,000  

 صدورقبض انبار)کاالی خارجی( 4
              

600,000  

 صدور قبض انبار) کاالی داخلی( 5
             

500,000  

 صدور گواهی استقرارواحد در منطقه 6
             

250,000  

 تن(5قبض باسکول)باالی  7
              

35,000  

 تن( 5باسکول) تاقبض  8
              

25,000  

 صدور گواهی مبدا 9
             

500,000  

 قبض انبار قابل معامله 10
              

600,000  

 کمیسیون ارزش افزوده 11
          

3,000,000  

12 
صدور پروانه اشتغال اتباع خارجی در 

 منطقه

          
1,500,000  

13 
اشتغال اتباع خارجی در تمدید پروانه 

 منطقه

           
1,000,000  

 



بوشهرمنطقه ویژه اقتصادي 



 1397سال  یبوشهر برا یاقتصاد ژهیدر منطقه و  یارائه خدمات عموم نهیهز دیجد یسرفصلها

 

 هزینه خدمات ) ریال( واحد اندازه گیری نوع محصول  ردیف

1 
سقف  pvcانواع دیوارپوش ، انواع تایل 

 UPVCکاذب و انواع پروفیل 
 223 کیلو

 500 کیلو سنگ مصنوعی  2

 15000 عدد وان حمام 3

 9700 عدد جکوزی 4

 155 کیلو انواع جعبه مواد غذائی ، دستمال کاغذی و .... 5

 200 کیلو انواع ورقهای پلیمری    6

 65 کیلو سوله 7

8 
 -سیمان  -مصالح ساختمانی اعم از آجر 

 سنگ جدول و سنگ فرش
 4500 تن

 100000 دستگاه  دستگاه تصفیه آب 9

 147 کیلو کارتن معمولی 10

 200 کیلو لوله و اتصاالت پلی اتیلن 11

 210 کیلو لوله سبزو اتصاالت لوله لوله سبز 12

 50 عدد المپ رشته ای 13

 100 عدد المپ کم مصرف 14

 250 کیلو گرانول پالستیکی 15

 330 کیلو گرانول گیاهی  16

 30000 دستگاه  9000کولر  17



 36000 دستگاه  12000کولر  18

 70000 دستگاه  18000کولر  19

 95000 دستگاه  24000کولر  20

 105000 دستگاه  30000کولر  21

 140 کیلو انواع سیم  و کابل  22

 180 کیلو خشکبار 23

 190 کیلو بسته بندی و عمل آوری ماهی 24

 210 کیلو بسته بندی و عمل آوری میگو 25

 150 کیلو کناف گچی و تایل گچی 26

 50 کیلو ابزار کناف  سقف کاذب  27

 350 کیلو MDFتولید  روکش  28

 260 کیلو تولید  روکش نئوپان 29

 168000 تن تصفیه و تولید مشتقات نفتی 30

 86 کیلو نایلون کشاورزی 31

 94 کیلو نایلکس 32

 3 عدد لیوان کاغذی یکبار مصرف 33

 105000 دستگاه  کولر گازی خورشیدی 34

 60000 دستگاه  اینچ 40تلویزیون ال سی دی  35

 63000 دستگاه  اینچ 43تلویزیون ال سی دی  36



 75000 دستگاه  اینچ 47تلویزیون ال سی دی  37

 78000 دستگاه  اینچ 49تلویزیون ال سی دی  38

 87000 دستگاه  اینچ 50تلویزیون ال سی دی  39

 90000 دستگاه  اینچ 55تلویزیون ال سی دی  40

 



بیرجندمنطقه ویژه اقتصادي 



 

 ( خدمات انبارداری، تخلیه و بارگیریالف

 واحد عنوان نوع
تعرفه 

 واحد)ریال(
 توضیحات

 باسکول

 صدور قبض باسکول

 )وسایط نقلیه چهار چرخ(
 35.000 عدد

 برای هر  رفت و برگشت
 صدور قبض باسکول

 )وسایط نقلیه شش تا ده چرخ(
 85.000 عدد

 صدور قبض باسکول

 هیجده چرخ()وسایط نقلیه تریلی و 
 110.000 عدد

  6.750 تن در روز انبار مسقف انبار داری

  4.000 تن در روز انبار هانگار انبار داری

  2.250 تن در روز انبار محوطه باز  انبار داری

 کانتینر پر و خالی تفاوتی ندارد 55.000 شبانه روز فوت( 20کانتینر ) انبار داری

 کانتینر پر و خالی تفاوتی ندارد 100.000 شبانه روز فوت( 40کانتینر ) انبار داری

 شبانه روز دستگاه ها و ماشن آالت  حجیم انبار داری

 فوت 40هم حجم کانتینر  100.000

 فوت 20هم حجم کانتینر  50.000

 فوت20کمتر از حجم کانتینر  30.000

 ماهیانه هزینه بیمه بیمه
00055/ 

 ارزش سیف

معادل ارزش مندرج در پروانه ارزش سیف 

 گمرکی است

  150.000 دستگاه وسایل نقلیه سبک)سواری، وانت و ...( تخلیه یا بارگیری

 تخلیه یا بارگیری
وسایل نقلیه سنگین ) اتوبوس، 

 ماشین آالت راهسازی و ...(کامیون، 
  70.000 تن

 اضافه می شود درصد 10هزینه غیر پالت  70.000 تن آهن آالت تخلیه یا بارگیری

 درصد اضافه می شود 10هزینه غیر پالت  80.000 تن ماشین آالت صنعتی تخلیه یا بارگیری

 درصد اضافه می شود 10هزینه غیر پالت  150.000 تن کاالی آتش زا و خطرناک تخلیه یا بارگیری

 درصد اضافه می شود 10هزینه غیر پالت  55.000 تن متفرقه تخلیه یا بارگیری

 تخلیه یا بارگیری
 کانتینر از هر نوع

 

 500.000 هزینه ثابت
 

 50.000 هزینه هر تن

 درصد اضافه می شود 10هزینه غیر پالت  100.000 تن استریپ )تخلیه کاال از کانتینر( تخلیه یا بارگیری

 می شود درصد اضافه 10هزینه غیر پالت  100.000 تن بارگیری کاال به کانتینر تخلیه یا بارگیری

  160.000 کامیون سختی کامیون های بغل دار تخلیه یا بارگیری

  750.000 ساعت ه لیفتراکراجا تخلیه یا بارگیری

 

 

 



 توضیحات:

برابر، و هزینه انبارداری خودرو و کاالهایی که نیاز به حفاظت ویژه دارند)از  2هزینه انبارداری کاالهای آتش زا و خطرناک یا حجیم  -1

 برابر نرخ های فوق محاسبه خواهند شد. 3کاالهای با ارزش( جمله 

 منظور از وزن، وزن ناخالص است. -2

تمامی نرخ ها فقط برای تخلیه کاال یا فقط برای بارگیری کاال به صورت مجزا بوده و برای کاالهایی که هم تخلیه و هم بارگیری می  -3

 برابر خواهد شد. 2شوند نرخ های مربوطه

 

 و تسهیالت مواصالتی انواع قبوض صدور ( تعرفهب

 هزینه هر مورد)ریال( عنوان

 4.500.000 تسهیالت مواصالتی کاالی تجاری)به ازاء هر پروانه گمرکی(

 80.000 صدور قبض انبار داخلی

 130.000 صدور قبض انبار خارجی

 550.000 صدور قبض انبار تفکیکی

 80.000 صدور بیجک خروج

 400.000 صدور گواهی تولید

 800.000 صدور گواهی مبداء

 1.400.000 صدور قبض انبار قابل معامله

 2.200.000 صدور پروانه اشتغال اتباع خارجی

 1.600.000 تمدید پروانه اشتغال اتباع خارجی

 6.000.000 اخذ مجوز کمیسیون ارزش افزوده

 160.000 خدمات زیر بنایی ) به ازاء هر تانکر سوخت(

 

 

 ( هزینه دیماند پ

  ریال550،000هزینه انجام امور انبارداری و صدور مدارک در خارج از ساعات اداری برای هر مورد 

 یال می باشد.ر1،100،000هزینه انجام امور انبارداری و صدور مدارک در روز های تعطیل برای هر مورد 

 

 

 

 



 ت( هزینه خدمات

 مبلغ)ریال( واحد شرح نوع خدمات

کاالهای خدمات 

 وارداتی به منطقه

کلیه کاالها، تجهیزات و ماشین آالت که به منظور نصب و بکارگیری یا 

 پشتیبانی از پروژه های منطقه وارد می شوند
 100.000 هر تن

خدمات کاالهای 

 صارداتی از منطقه
 20.000 هر تن 

خدمات گمرکی 

 کاالهای ضایعاتی

گمرک و سازمان منطقه کاالهای اسقاطی و ضایعاتی که به تشخیص 

 ضایعات بوده و دارای ارزش اقتصادی می باشد

هر مورد ارزیابی و 

 صدور صورتجلسه
1.000.000 

 5.000.000 ماهانه نگهداری و آموزش و ارائه خدمات برای هر واحد خدمات آتش نشانی

 هزینه پارکینگ

 

 70.000 هر مورد حق ورودی هر دستگاه تریلر ایرانی

 100.000 هر مورد دستگاه تریلر خارجی حق ورودی هر

 40.000 هر شب حق توقف شب اول تا شب سوم

 70.000 هر شب حق توقف شب چهارم به بعد

هزینه صدور گواهی 

 تولید

 100.000 هر تن مواد غذایی

 200.000 هر تن مشتقات نفتی و شیمیایی

 100.000 هر تن تولیدات نساجی

 100.000 هر تن فلزیمحصوالت کانی و غیر 

 200.000 هر تن صنایع فلزی

 200.000 هر تن راهسازی ماشین آالت

 150.000 هر تن ماشین آالت و دستگاه های صنعتی

 200.000 هر تن لوازم خودرو

 500.000 هر تن لوازم الکتریکی

 500.000 هر تن تولیدات چرمی

 100.000 هر تن سایر

 هزینه خدمات فنی

 5.000.000 هر مورد صدور جواز تاسیس

 7.000.000 هر مورد پروانه بهره برداری صدور

 5.000.000 هر مورد پایان کار صدور

   سایر

هزینه صدور مجوز 

 فعالیت

 5.000.000 هر مورد جهت واحد های تولیدی در منطقه صدور مجوز فعالیت

 7.000.000 هر مورد بازرگانی در منطقه –جهت واحد های تجاری  صدور مجوز فعالیت

 7.000.000 هر مورد جهت واحد های خدماتی در منطقه صدور مجوز فعالیت

 2.500.000 هر مورد جهت واحد های آموزشی و علمی در منطقه صدور مجوز فعالیت

 0 هر مورد جهت واحد های دانش بنیان در منطقه صدور مجوز فعالیت

 

 



ماهیرود)میل تعرفه های مربوط به هزینه خدمات عمومی، تسهیالت مواصالتی، انبارداری، تخلیه و بارگیری در منطقه ویژه  ث(

78 ) 

 

 مبلغ)ریال( عنوان ردیف

 350.000 ورودی کامیون 1

 80.000 شرکت ساماندهی 2

 150.000 پارکینگ ) شب اول ( 3

 50.000 (شب دوم به بعدپارکینگ )  4

 50.000 مرزبانی مراقبت) هر شب( 5

 50.000 باسکول هر توزین 6

 

 

 مبلغ) ریال( عنوان ردیف

 25.000 ورودی کامیون ) هر تن( 1

 40.000 شرکت ساماندهی 2

 25.000 باسکول هر توزین 3

 

 تعرفه ورودی ناوگان خارجی

 تعرفه ورودی ناوگان ایرانی



پیاممنطقه ویژه اقتصادي 



 

 هزینه صدور قبض انبار

 توضیحات مبلغ هزینه)یال( خدمات قابل ارائه موضوع ردیف

1 

ض
بو

ق
 

ریال هزینه  50000قبض انبار به ازای هرتن مبلغ  540.750 قبض انبار محصول

 خدمات عمومی وصول گردد.

 - 661.500 قابل معامله قبض انبار محصول 2

 اجاره لیفتراک و وسایل نقلیه

 مبلغ)ریال( شرح خدمات موضوع ردیف

خدمات  1

 اجاره

 2.550.000 اجاره ریچ استاکر

 تعرفه)ریال( شاخص                          موضوع ردیف

1 

ی 
ود

ور
ت 

دما
 خ

رفه
تع

رو
ود

خ
 

 1.750.000 ریال ارزش گمرکی اظهار شده 000/000/350تعرفه خدمات عمومی خودرو تا سقف 

ریال  000/000/000/1ریال تا سقف  000/000/350از  تعرفه خدمات عمومی خودرو 2

 ارزش گمرکی اظهار شده

3.500.000 

ریال ارزش گمرکی اظهار شده به  000/000/000/1تعرفه خدمات عمومی خودرو از  3

 باال

4.200.000 

دستگاه خودرو در سال ویا استقرار واحد بازرسی وکنترل نهایی ویا خط تولید ومونتاژدر  1.000تبصره: در صورت ورود بیش از 

 درصد تخفیف در تعرفه ورود هر دستگاه خودرو بهره مند خواهد شد. 40منطقه)ایجاد ارزش افزوده برای هر خودرو( از 

 توضیحات تعرفه)ریال( واحد شرح خدمات موضوع ردیف

1 

می
مو

 ع
ت

دما
خ

 

 - 1.000.000 دوره ای/ مشاوره ایمنیبازدید 

2 
 5.000.000 هر مورد اعالم حریم ارتفاعی

 5/1خارج از محدوده منطقه ویژه 

 برابر

صدور مجوز روادید کار اتباع  3

 خارجی
  4.000.000 هر نفر

 هاي اجاره زمين حذف تعرفه : هزينه زير ساخت در قرارداد حذفيات
 



دوغارونمنطقه ویژه اقتصادي 



ف
منطقهتعرفهواحد سنجشنوع خدمتردی

200/000کامیونتعرفه ورودی کامیون های ایرانی به داخل منطقه ویژه۱
550/000کامیونتعرفه ورودی کامیون های افغانی به داخل منطقه ویژه2
25/000کامیونتعرفه نوبت دهی کامیون های افغانی۳
5/000شبتعرفه توقف شبانه کامیون های ایرانی۴
6/000کامیون(پر و خالی)تعرفه توزین کامیون های ایرانی و افغانی5
620/000فقرهتعرفه صدور برگ سبز ویژه کامیون های افغانی6
۳00/000کامیونتعرفه عرضه سوخت داخل باک به کامیون های افغانی۷
50/000کامیونتعرفه پلمپ کامیون های افغانی۸
200/000کشندهتعرفه جابجایی کشنده های افغانی۹
==================================

۱/000/000فقرهتعرفه صدور قبض انبار ورود موقت۱0

۱/000/000دستگاهتعرفه صدور قبض انبار خودروهای سواری خارجی۱۱

250/000فقره(صادراتی) تعرفه صدور قبض انبار کاالهای ترانشیبی ۱2

250/000فقرهتعرفه صدور قبض انبار واردات و ترانزیت کاالیی۱۳

۱/000/000فقرهتعرفه صدور قبض انبار قابل معامله۱۴

250/000فقرهتعرفه صدور قبض انبار تفکیکی۱5



ف
منطقهتعرفهواحد سنجشنوع خدمتردی

2/000/000فقرهتعرفه صدور مجوز فعالیت یک ساله در منطقه ویژه۱۶

500/000فقرهتعرفه صدور پروانه اشتغال در محدوده منطقه ویژه ۱۷

۱00/000فقرهماهه 6-افرادتعرفه صدور کارت تردد ویژه ۱۸

200/000فقرهماهه 6-رانندهتعرفه صدور کارت تردد ویژه خودرو و ۱۹

دهای صنعتی۲۰ 50/000/000فقرهتعرفه صدور پروانه بهره برداری واح

5/000/000فقرهتعرفه صدور مجوز احداث واحد صنعتی و تولیدی۲۱

های تولید شده در منطقه ویژه۲۲ هی مبدا برای کاال ۱/000/000فقرهتعرفه صدور گوا

های وارداتی۲۳ هی مبدا برایکاال 2/000/000فقرهتعرفه صدور گوا

هی تولید۲۴ ۱/000/000فقرهتعرفه صدور گوا



ف
منطقه تعرفهواحد سنجشنوع خدمتردی

۳۰۰.۰۰۰کامیونتعرفه تخلیه و بارگیری کارگری  محموله های ترانشیبی۲۵

۲۴۰.۰۰۰کامیونتعرفه تخلیه و بارگیری جرثقیلی  و لیفتراکی محموله های ترانشیبی۲۶

۶۰۰.۰۰۰کامیونتعرفه تخلیه و بارگیری محموله های سوخت مایع ترانشیبی۲7

۳۵۰.۰۰۰کامیونترانشیبی LPGتعرفه تخلیه و بارگیری محمو له های گاز ۲8

۶۰۰.۰۰۰کانتینرفوت ترانشیبی۴۰تعرفه تخلیه و بارگیری کانتینرهای ۲9

۴۰۰.۰۰۰کانتینرفوتی ترانشیبی۲۰تعرفه تخلیه و بارگیری کانتینرهای ۳۰

۵۰۰/۰۰۰منطقهتعرفه عوارض  کاالهای وارداتی  به ۳1

1/۰۰۰/۰۰۰کامیونازداخل منطقهتعرفه عوارض ترانزیت مستفیم۳۲



ف
سهم منطقهواحد سنجشنوع خدمتردی

۳۳
۳/۰۰۰/۰۰۰فقرهضایعاتی درهرفقره ارزیابی وصدورقبض انبار منطقهتعرفه ارایه خدمات کاالهای

۳۴
1/۰۰۰/۰۰۰-ار منطقههرفقره قبض انبتعرفه ارایه خدمات  گمرکی به کاالهای انتفالی وترانزیتی بازای صدور 

cmr-1۰۰/۰۰۰بازدیدوتایپ برگ سبزو تعرفه۳۵

۵۰۰کیلوتعرفه ناشی ازسهم خدمات تولیدروغن خوراکی۳۶

۳7
۲/۰۰۰کیلوبرنجتعرفه ناشی ازسهم خدمات فراوری

۳۰۰تن درروزتعرفه انبارداری هرتن کاالی ورودی به منطقه۳8

۳9
1/۰۰۰تن درروزی ورودی به منطقهسوختتعرفه انبارداری هرتن مواد

۴۰
برابر دستورالعمل مربوطهتعرفه ساخت و سازها



الوانمنطقه ویژه اقتصادي 



 

 بخش اول: تعرفه های گمرکی

 های گمرکی متعلق به کاال و تجهیزات وارداتی به شرح زیر تغییر می یابد:   هزینه جدول تعرفه الف(
 جدول تعرفه هزینه های گمرکی متعلق به کاالوتجهیزات وارداتی

 ردیف نوع کاال و تجهیزات به ازای هر تن

ریال 110,250 پاالیشگاهی و پتروشیمی –گازی  – نفتیکلیه ماشین آالت پروژه های    1 

ریال 110,250 ایکلیه ماشین آالت و تجهیزات صنعتی  غیر پروژه   2 

ریال 110,250  ای بخش خصوصیکلیه ماشین آالت خط تولید و کاالهای سرمایه   3 

ریال 110,250 تولیدای و نیم ساخته و قطعات صنعتی جهت مواد اولیه مصرفی و کاالهای واسطه   4 

ریال 110,250  5 سایر کاالها ) مصرفی و خدماتی ( 

 

اضافه و به شرح « دارای مجوز فعالیت» عبارت  "فعاالن اقتصادی "پس از  1بند  "خودرو "در بخش  ب(

 گردد.زیر اصالح می

 فعالیتدارای مجوز ( ورود خودرو به منطقه ویژه اقتصادی الوان فقط توسط اشخاص و فعاالن اقتصادی 1

 در منطقه امکان پذیر می باشد.  

 به شرح ذیل اصالح گردد. 2در بخش خودرو بند  (پ

سی سی و با مدل ساخت حداکثر یک سال پایین  2500( ورود خودروهای سواری حداکثر با حجم موتور 2

 تر از مدل سال ورود امکان پذیر می باشد.

 

 دسی و رفاهیبخش دوم: خدمات عمومی، زیر بنایی، بهداشتی، مهن

  یک تبصره به شرح زیر افزوده می گردد : "الف "ذیل بند  الف(
تبصره : تعرفه تمدید مجوز فعالیت برای اشخاص حقیقی، شرکتهای پیمانکاری و خدماتی فعال در منطقه با توجه به مدت 

 زمان ارائه خدمات، کسری از هزینه صدور سالیانه مجوز فعالیت می باشد.

 تخلفات و جرائم

تخطی از مقررات این کتابچه تخلف محسوب شده و سازمان برابر قوانین و مقررات حسب مورد عالوه بر اعمال 

 نماید.مجازاتهای مقرر در قوانین مربوطه به شرح ذیل عمل می

انتقال مجوز فعالیت یا بهره برداری به هر شخص حقیقی و حقوقی که بدون موافقت سازمان صورت پذیرد،  -1

گردیده و موجب ابطال مجوز فعالیت خواهد شد . همچنین انجام هرگونه فعالیتی که مغایر با  تخلف محسوب

 گردد.موضوع مجوز باشد، موجب تعلیق مجوز می



 

 

در صورت لغو مجوز فعالیت یا بهره برداری، دارنده مجوز باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ تصمیم قطعی سازمان،  -2

 ز مسترد نماید.اصل مجوز را به مرجع صدور مجو

ظرف شخص حقوقی یا حقیقی دارنده مجوز باید هر گونه تغییر در امور مربوط به شرکت و یا اقامتگاه خود را  -3

به اطالع سازمان برساند، در غیر اینصورت فعالیت او به تشخیص منطقه از یک تا سه ماه به حالت روز  7مدت 

 آید.تعلیق در می

  که منجر به انحالل شرکت گردد، موجب لغو مجوز کم مراجع قانونیبه ح ورشکستگی به تقصیر و تقلب -4

 د.گرد میفعالیت 

در صورت عدم پرداخت به موقع تعرفه هزینه خدمات، سازمان مجاز می باشد نسبت به جریمه اشخاص حقیقی  -5

ه اضافه سود سپرده یک ساله اعالمی از سوی بانک مرکزی بمیزان أخیر به ازای هر سال تو حقوقی متخلف به 

 اقدام نماید. درصد تعرفه مصوبسال مورد محاسبه 6

 
 

 تعیین جرائم نقدی متخلفان

 گردد.در جدول مربوطه ردیف یک حذف می-

 
 

 



پتروشیمیمنطقه ویژه اقتصادي



 
 خدمات عمومی زیربنایی ، بهداشتی ، مهندسی و رفاهی: تعرفه استفاده از

تعرفه اشخاص حقيقي و حقوقي در مرحله اجراي طرح ، توليدي شيميايي پايين دستي و غير شيميايي و همچنين  -
  گردد . جدول ذيل اخذ ميخدماتي بر مبناي هر متر مربع زمين تحت تصرف بشرح 

 

تعرفه هر متر مربع به  شرح وضعيت
 ريال

 
اشخاص حقيقي 
و حقوقي در حال 

 ساخت

در مرحله اجراي طرح مطابق برنامه زمانبندي مصوب سازمان به ازاء هر متر مربع 
 زمين تحت تصرف ساليانه 

 ) ششصد ( 600

در مرحله اجراي طرح خارج از برنامه زمان بندي مصوب سازمان اعم از فعال و 
 غير فعال به ازاء هر متر مربع زمين تحت تصرف ساليانه 

 )شش هزار ( 6000

 
 
 

اشخاص حقيقي 
و حقوقي ) 

تكميل شده و بر 
اساس نوع 
 كاربري (

توليدي شيميايي پايين دستي و غير شيميايي فعال به ازاء هر متر مربع زمين 
 تحت تصرف ساليانه 

 )شش هزار ( 6000

توليدي شيميايي پايين دستي و غير شيميايي غير فعال به ازاء هر متر مربع زمين 
 تحت تصرف ساليانه 

 )سه هزار ( 3000

هاي خدماتي اعم از فعال و غير فعال به ازاء هر متر مربع زمين تحت كليه كاربري
 تصرف ساليانه 

 )شش هزار ( 6000

كاربري نگهداري مواد اوليه و محصوالت مايع شيميايي )مخازن ذخيره( اعم از 
 فعال و غير فعال به ازاء هر متر مربع زمين تحت تصرف ساليانه 

 )دوازده هزار ( 12000

كاربري خاص هتل / مهمانسرا و اسكان اعم از فعال و غير فعال به ازاء هر متر 
 مربع زمين تحت تصرف ساليانه 

 )پنج هزار ( 5000

هاي تالش با هر نوع كاربري اعم از فعال و غير فعال به ازاء هر متر مربع مجتمع
 زمين تحت تصرف ساليانه 

 )دوازده هزار ( 12000

 
 

 )يك ميليون( ريال  1،000،000گذاران و اشخاص ثالث طرف قرارداد با ايشان مبلغ براي صدور هر گواهي فعاليت براي سرمايه  -

 
 

 اجاره بهاء سالنهاي تاالر آفرينش بصورت روزانه :  -
 ) پانزده ميليون ( ريال  15،000،000آمفي تئاتر  -

 )هفت ميليون ( ريال  7،000،000) هر كدام (  2و1هاي سالن -

 ) شش ميليون ( ريال  6،000،000البي )سمت راست و چپ ( هر كدام  -

 )دويست هزار ( ريال  200،000بابت برگزاري نمايشگاه ، غرفه بندي هر متر مربع  -
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