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 پارسیانفهرست تعرفه های خدمات منطقه ویژه اقتصادی 

 1396برای تصویب و اجراء در سال 

 

 

 : تعرفه خدمات مربوط به اعمال رویه های گمرکی 1فصل 

 صنفی و خدماتی صنعتی ، تولیدی ، تعرفه صدور پروانه اشتغال : 2فصل 

 تعرفه خدمات مواصالتی و مخابراتی:  3فصل 

 تعرفه خدمات مهندسی و شهرسازی: 4فصل 

 پسماند  و ، بهداشت : تعرفه خدمات ایمنی5فصل 

 تعرفه خدمات عمومی: 6فصل 
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 1فصل 

 

 تعرفه خدمات مربوط به اعمال رویه های گمرکی
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 دریافت هزینهخدمات رویه های گمرکی مشمول  -1جدول 

 

 

 

 

 

 

 صدور گواهی نامه های تولیدی  - 2جدول 

 
 

 

 
 

 :مالک عمل می باشد کسر تن، تن محسوب می  ،محاسبه هزینه خدمات آنهاوزن کاال در در خصوص کاالهایی که  نکته

 .گردد
 خدمات گمرکی به کاالهای وارداتی و صادراتی – 3جدول 

 واحد شرح نوع خدمت
سال تعرفه پیشنهادی 

 )ریال( 96

صدور گواهی مبداء کاالهای تولیدی 
 منطقه

  000,000,2 هر فقره  کاالهایی که در منطقه تولید یا ساخته می شود.

 صدور گواهی مبداء کاالهای وارداتی 
ساخت خارج از  صدور گواهی مبدا برای کاالهای

 کشور
  000,000,1 هر فقره

 
 خدمات توزین و صدور قبض باسکول وسایط نقلیه  – 4جدول 

 واحد شرح نوع خدمت
تعرفه پیشنهادی سال 

 )ریال( 96

 توزین وسایط نقلیه 
توزین وسایط نقلیه هر نوبت هزینه باسکول برای 

 خالی( و صدور قبضیاپر اعم ازسبک و سنگین )
 35 ,000  توزین

 

 

 

 واحد شرح نوع خدمت
 96تعرفه سال 

 )ریال(

هزینه خدمات گمرکی 
 کاالهای ضایعاتی

کاالهای اسقاطی و ضایعاتی از محل کاالهای وارداتی به 
منطقه همچون چوب، آهن قراضه و غیره که به تشخیص 

 گمرک ضایعات بوده و دارای ارزش اقتصادی می باشد.
  000,000,3 هر فقره

خدمات گمرکی هزینه 
کاالهای انتقالی و 

 ترانزیتی

کاالهایی تحت یکی از رویه مرجوعی، ترانشیپمنت یا خروج 
 موقت از منطقه خارج می گردد

  000,000,1 قبض انبارهر

 واحد شرح نوع خدمت
 تعرفه پیشنهادی 

 )ریال(96سال  

 000,000,5 هر فقره صنایع مستقر در منطقه کلیه محصوالت تولیدی  صدور گواهی تولید

  000,000,1 هر فقره سایر موارد صدور گواهی تولید
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 2فصل 

 

 

 تعرفه صدور پروانه اشتغال صنفی و خدماتی
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 تعرفه صدور و تمدید پروانه اشتغال اتباع خارجی در منطقه -5جدول 

 )ریال( 96صدور یک فقره پروانه سال عنوان

 000,500,2 صدور پروانه اشتغال اتباع خارجی

 000,800,1 تمدید پروانه اشتغال اتباع خارجی

 

  ،تولیدی،تجاری و بازرگانی عتیتعرفه صدور مجوز فعالیت واحدهای صن - 6جدول 

 )ریال( 96سال تعرفه  نوع فعالیت ردیف

 000,000,10 صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی 1

 000,000,8 بازرگانی -صدور مجوز فعالیت واحدهای تجاری 2

 000,000,5 صدور مجوز فعالیت واحدهای خدماتی 3

 

فوت جهت تجهیزات  40و 20متر مربع و کانتینرهای  12*3و  6*3اجاره بهای محل استقرار کانکسهای اداری  – 7جدول 

 (96ریال / ماهیانه( )تعرفه سالمتر مربع به با احتساب فضای مشاع )
 

 فوت 20کانتینر  فوت 40کانتینر  متری 6کانکس  متری 12کانکس 

000,000,5 000,000,3 000,000,4 000,500,2 
 

 محاسبه و منظور می گردد.ماه کسر ماه، 

 نرخ های فوق بدون احتساب هزینه برق ، آب ، تلفن و یا سایر خدمات جانبی دیگر است.

 ریال دریافت می گردد. 000/500جهت استقرار کانکس با فضای مازاد بر ارقام جدول فوق، به ازای هر مترمربع مآزاد ماهیانه 

 واحدهای صنفی و خدماتی مشاغلتعرفه صدور مجوز  - 8جدول 

 )ریال( 96سال تعرفه  نوع فعالیت ردیف

 000,800,1 مشاغل خدماتی 1

 000,150,1 مشاغل صنفی 2
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 3فصل 

 

 

 تعرفه خدمات مواصالتی و مخابراتی
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 تأمین خطوط تلفن – 9جدول

 (96بین شهری )سال عنوان

 %10+ شرکت مخابرات استانمطابق نرخ  واگذاری خط تلفن

 ریال 000,000,2 ودیعه حسن پرداخت قبوض

 ریال 000,30 آبونمان قبوض دوره ایی دو ماهه

 %10بر اساس پالس مصوب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی +  دریافت هزینه کارکرد تلفن
 

 

 تعرفه خدمات اینترنت -10جدول 

 )ریال( 96سال تعرفه  نوع فعالیت

تعرفه ماهانه تامین ارتباط برای دسترسی به شبکه ملی انتقال 

 داده ها نقطه به نقطه در سراسر کشور

مطابق نرخ کمیسیون تنظیم 

مقررات ارتباطات شرکت 

 %10+ مخابرات استان
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   4فصل 

 

 تعرفه خدمات مهندسی و شهرسازی
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 زمینتعرفه جانمایی و تحویل مجدد  -11جدول 

 واحد مساحت زمین/ متراژ شرح

 )ریال( 96تعرفه سال 

 نقطه 4به ازای 
به ازای هر نقطه 

 اضافی

نقشه برداری و پیاده سازی مجدد 
 زمین

 000,250 000,500,2 نقطه 10000تا 

 000,350 000,500,3 نقطه 50000تا  10001از 

 000,500 000,000,5 نقطه 150000تا  50001از 

 000,800 000,000,8 نقطه 150000از بیشتر 
 

 

 

 کرتعرفه تحویل نقطه بنچ ما -12جدول 

 واحد شرح
 )ریال( 96تعرفه سال 

 تحویل غیر حضوری تحویل حضوری

 000,100 000,250 نقطه تحویل نقطه مبنا جهت انجام عملیات نقشه برداری

 

 

 صدور مجوز حصارکشیتعرفه  -13جدول 

 واحد متراژ )متر( شرح
 نرخ تعرفه

 96سال 

 کنترل تأیید نقشه و نظارت بر عملیات محصور نمودن زمین

 ریال 000,8 متر طول 500تا  

 ریال 000,6 متر طول  1500تا  501

 ریال 000,4 متر طول  1501بیشتر از 

 توضیحات 

نقطه ای به  4مبلغ تعرفه  %10نقطه باشد به ازای هر نقطه اضافی معادل  4در صورتی که نقاط گوشه زمین فراتر از  -
 مبلغ کل اضافه می گردد.
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 تعرفه صدور مجوز بستر سازی -14جدول 

 

 

 

 

 

 

 تعرفه تأیید نقشه ساختمانی -15جدول 

 )ریال( 96 سال نرخ تعرفه واحد  شرح

 ریال 000,000,3 فقره تأیید نقشه های ساختمانی کنترل و

 

 

  

 واحد شرح
 نرخ تعرفه

 96سال 

 ریال 000,500 فقره هزینه کارشناسی

 *ریال 400 متر مربع کنترل تأیید نقشه و نظارت بر عملیات  شیب بندی و آماده سازی زمین

 توضیحات :

 400پس از بازدید صورت گرفته از محل ، در صورت نیاز و تشخیص کارشناس به ازای هر متر مربع مبلغ    *

 دریافت می گردد.ریال 
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 تعرفه صدور پروانه های ساختمانی مسکونی اداری/ تجاری/ صنعتی/ بهداشتی / آموزشی -16جدول 

  

 واحد مساحت زمین/ متراژ شرح
  96سال  نرخ تعرفه

 )ریال(

 صدور پروانه ساختمانی / مسکونی

 000,100 متر مربع متر مربع 100تا 

 000,85 متر مربع متر مربع 300تا  101از 

 000,75 متر مربع مربعمتر  500تا  301از 

 000,65 متر مربع متر مربع 1000تا  501از 

 000,55 متر مربع متر مربع 1001بیشتر از 

 صدور پروانه ساختمانی / اداری

 000,250 متر مربع متر مربع 100تا 

 000,220 متر مربع متر مربع 300تا  101از 

 000,200 متر مربع متر مربع 500تا  301از 

 000,180 متر مربع متر مربع 1000تا  501از 

 000,160 متر مربع متر مربع 1001بیشتر از 

 صدور پروانه ساختمانی / تجاری

 000,550 متر مربع متر مربع 50تا 

 000,500 متر مربع متر مربع 100تا  51از 

 000,450 متر مربع متر مربع 200تا  101از 

 000,400 مربعمتر  متر مربع 300تا  201از 

 000,380 متر مربع متر مربع 301بیشتر از 

 صدور پروانه ساختمانی / صنعتی

 000,45 متر مربع متر مربع 300تا 

 40 ,000 متر مربع متر مربع 600تا  301از 

 000,37 متر مربع متر مربع 1000تا  601از 

 000,32 متر مربع متر مربع 1001بیشتر از 

 ساختمانی / بهداشتیصدور پروانه 

 000,80 متر مربع متر مربع 100تا 

 000,65 متر مربع متر مربع 300تا  101از 

 000,55 متر مربع متر مربع 500تا  301از 

 000,50 متر مربع متر مربع 1000تا  501از 

 000,45 متر مربع متر مربع 1001بیشتر از 

 یصدور پروانه ساختمانی / آموزش

 000,70 متر مربع متر مربع 200تا 

 000,65 متر مربع متر مربع 500تا  201از 

 000,55 متر مربع متر مربع 1000تا  501از 

 000,45 متر مربع متر مربع 2000تا  1001از 

 000,35 متر مربع متر مربع 2001بیشتر از 
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 تعرفه خدمات اداری جهت تمدید پروانه ساختمانی -17جدول 

 

 

 

 

 

  صدور گواهی پایان کار ساختمانیتعرفه خدمات اداری جهت  -18جدول 

 96سال نرخ تعرفه دوره تمدید شرح

هزینه خدمات اداری جهت بررسی کارشناسی و 

میدانی از طر ح های اعالم شده دارای وضعیت 

 پایان کار

 5/0(P*S)  مسکونی

 5/4 (P*S)  تجاری

 5/2 (P*S) صنعتی

 2 (P*S) سایر کاربری ها

 توضیحات:

   )سطح زیر بنایی ساخته شده )متر مربعS 

  نرخ تعرفه صدور پروانه ساختمانیP 

 

 تعرفه فروش و حق اشتراک برق  -19جدول 

 عنوان (96)سال شرح

صورتحساب مصرف برق )حق بهای مصرف برق( با توجه به منابع فعلی تأمین ظرفیت طبق آخرین 
 محاسبه و وصول می شود.کارمزد %10+ تعرفه های شرکت توزیع نیروی برق استان 

 فروش برق

حق اشتراک برق با توجه به آخرین تعرفه های شرکت توزیع نیروی برق استان محاسبه و وصول می 
 شود.

اشتراک حق 
 برق

 توضیحات:

حق و تأمین آن از منابع محلی، هزینه های مرتبط با منابع تولید و توزیع برق در سطح منطقه پس از تکمیل  -
 متناسب با منابع جدید تأمین برق محاسبه و وصول خواهد گردید.انشعاب و مصرف 

 

 

  خدمات آب و فاضالب تعرفه  -20جدول 

 عنوان (96)سالخدمات به ریالشرح 

 96سال نرخ تعرفه دوره تمدید شرح

هزینه خدمات اداری جهت تمدید 

 پروانه ساختمانی

 ده درصد مبلغ صدور پروانه سال اول

 پانزده درصد مبلغ صدور پروانه سال دوم

 بیست درصد مبلغ صدور پروانه سال سوم

 بیست و پنج درصد مبلغ صدور پروانه سال جهارم

 صدور پروانه سی درصد مبلغ سال پنجم به بعد
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 آب  فروش محاسبه و وصول می شود.ریال  000/55آبرسانی هر متر مکعب مبلغ 

 حمل آب  می شود. محاسبه و وصول ریال  000/10به ازای هر کیلومتر آب با تانکر هر متر مکعب حمل 

استان محاسبه و  آب وفاضالب ا توجه به آخرین تعرفه های شرکتب آب و فاضالبشتراک حق ا
 وصول می شود.

آب شتراک احق 
 و فاضالب

 

 تعرفه صدور مجوز حفاری  -21جدول 

 واحد نوع خدمت عنوان تعرفه
 96نرخ تعرفه سال 

 )ریال(

 صدور مجوز حفاری
 000/500 فقره کارشناسی محل و مسیر حفاری

 000/1 متر مکعب نظارت بر عملیات حفاری

 

 مسیر حفاریتعرفه ترمیم  -22جدول 

 )ریال( 96سالنرخ تعرفه  واحد نوع خدمت عنوان تعرفه

 ترمیم مسیر حفاری

 000,650 متر مربع ترمیم آسفالت

 000,450 متر مربع ترمیم بتن جداول

 000,250 متر مربع ترمیم موزائیک پیاده رو 

 000,250 متر مربع ترمیم کف پوش

 توضیحات:

با توجه به فعالیت های کارشناسی مرتبط و هزینه های جبران پیامد عملیات حفاری صورت حساب  -
مربوطه محاسبه و جهت پرداخت به متقاضی اعالم خواهد گردید.) در صورتیکه ترمیم آن با 

 توسط واحد مربوطه انجام نشود(.مورد نظر منطقه استاندارد 
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 5فصل 

 

 

 پسماند  و بهداشتتعرفه خدمات ایمنی، 

 

 

 

 

  



 پارسیانمنطقه ویژه اقتصادی 

 

15 

 

 

 تعرفه جانمایی محل تخلیه نخاله های ساختمانی – 23جدول 

 

 

 

 

 

  

 واحد نوع خودرو شرح
 96تعرفه سال 

 )ریال(

ساماندهی کلیه خاک و نخاله های ساختمانی 
 در سطح منطقه

 000,100 سرویس تن 5کامیون باالی 

 000,50 سرویس تن 5کامیون 

 000,40 سرویس تن 5کامیون زیر 
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 6فصل 

 

 

  تعرفه خدمات عمومی
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تعرفه خدمات عمومی -42جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 مشمولین پرداخت
واحد سنجش 

 )سالیانه(

 96تعرفه سال 

 )سالیانه(
اشخاص حقیقی و حقوقی که هنوز در مرحله اجرای طرح می باشند )پایان  کلیه 

 کار اخذ ننموده اند(
هر متر مربع اراضی تحت 

 )سالیانه(تصرف 
 ریال 000/1

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی )بعد از دو سال از تاریخ عقد قرارداد زمین در اختیار 
رف نظر از هر گونه رابطه حقوقی با سازمان مشمول پرداخت تعرفه می صدارند 

 باشند(

هر متر مربع اراضی تحت 
 تصرف )سالیانه(

 ریال 000/5


