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تعرفه عوارض محلی سال 1398شهرداری گرگان
در اجرای تبصره يک ماده 50قانون ماليات بر ارزش افزوده  ،بند 26ماده 55قانون شهرداريها و بند 16ماده
 80قانونتشکيات،وظايفوانتخاباتشورایهایاسامیشهروانتخاباتشهردارانوبهاستنادمصوبهشماره
 97/11/13-97/5909/3شورای اسامی شهر گرگان به شرح ذيل برای سال 1398قابل اجرا می باشد
فصل اول  :عوارض
ماده يک  :تعاريف  :مطابق اباغيه شماره 300/310/1797مورخ 1389/03/26معاون وزير و دبير شورايعالی شهرسازی و معماری ايران

جدول شماره  : 1کاربری های شهری
ردیف

نوع كاربری

1

مسکونی

2

آموزش تحقيقات و فناوری

3

آموزشی

4

اداری و انتظامی

5

تجاری-خدماتی
(انتفاعیوغيرانتفاعی)

9

پارك

10

مذهبی

تعريف
به اراضی اختصاص يافته جهت سکونت اطاق می¬شود

11

تجهيزاتشهری

به اراضی كه جهت فعاليت های آموزش عالی و تکميلی و پژوهشی بعد از دوره تحصيات رسمی و عمـومی(تحصيات متوسطه) اختصـاص داده می شود گفته می شود

به اراضی اختصـاص يـافته جهت استقـرار وزارت خـانه ها ،موسسات دولتی ،شركت های دولتی و موسسـات نهـادهـای عمومی غير دولتی و نيروهای انتظامی و بسيج گفته می شود

12

تاسيسات شهری

به اراضی اختصاص يافته برای انواع فعاليت های بازرگانی و خدمات انتفاعی و غير انتفـاعی گفته می شود

6

ورزشی

به اراضی اختصاص يافته جهت انجام ورزش های مختلف از سطـوح حرفه ای تـا مبتدی گفته می شود

7

درمانی

به اراضی اختصاص يافته به خدمات پزشکی ،درمانی و سامت انسان ودام و مدد كاریهای اجتماعی گفته می شود

8

فرهنگی-هنری

به اراضی اختصاص يافته به فعاليت های فرهنگی گفته می شود

9

پارك و فضای سبز

به اراضی اختصاص يافته جهت پارك(بوستان) كه توسط شهرداری احداث و مورد استفاده عموم قرار می گيرد ،گفته می شود

10

مذهبی

11

تجهيزاتشهری

به اراضی اختصاص يافته جهت رفع نيازهای عمومی شهروندان كه عمدت ًا در وظايف شهرداری است گفته می شود

12

تاسيساتشهری

به اراضی كه جهت امور مربوط به تاسيسات زيربنايی شهر و يا بهداشت شهر و شهروندان اختصاص می يابد گفته می شود

13

حمل و نقل و انبارداری

14

نظامی

15

باغات و كشاورزی

16

ميراثتاريخی

17

طبيعی

به سطوح اختصـاص يـافته به جنگل هـای طبيعی و دست كـاشت و امثـالهم می شود

18

حريم

به اراضی كه حسب قانون جهت اهداف خاص حفاظت ومنظور می شوند گفته می شود

19

تفريحیوتوريستی

20

صنعتی

محله

بوستان (پارك) محله ای

ناحيه

بوستان (پارك) ناحيه ای

منطقه

بوستان (پارك) اصلی شهر

محله

مساجد ،حسينيه ها و فاطميه ها

محله

ايستگاه های جمع آوری زباله

ناحيه

ايستگاه های جمع آوری زباله ،ايستگاه های آتش نشانی ،ميادين ميوه و تره بار  ،اورژانس  ،115جايگاه های سوخت

شهر

گورستان های موجود – نمـايشگاه هـای دائمی و مراكز امداد و نجات هال احمر

خارج از محدوده شهر

به اراضی اختصاص يافته برای فعاليت های آموزش رسمی و عمومی تحت مديريت وزارت خـانه های آموزش و پرورش و كار و امور اجتمـاعی گفته می شود
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حمل و نقل
و انبارداری

محله

ايستگاه های تنظيم فشار گاز  ،آب و فاضاب  ،سرويس های عمومی بهداشتی

منطقه

مخازن آب زمينی و هوايی  ،تصفيه خانه های آب و فاضاب و پسماند ايستگاه های تنظيم فشار

محله

معابر و پاركينگ های محله ای و ايستگاه های مترو

ناحيه

معابر ،پاركينگ های عمومی و اتوبوسرانی شهری ،پايانه های مسافربری

شهر

به اراضی اختصاص يافته جهت شبکه معابر و ساختمان هايی كه برای انجام سفرهای شهری ،برون شهری و بين شهری و انبارها نياز است گفته می شود
به اراضی اختصاص يافته به نيروهای مسلح گفته می شود
به اراضی اختصاص يافته به باغات و زمين های كشـاورزی گفته می شود

14

نظامی

شهر

15

باغات وكشاورزی

محله

زمين های كشاورزی و باغات و واحدهای باغ مسکونی

16

تاريخی

شهر

اماكن و محوطه های تاريخی  ،موزه ها  ،بناهای يادبود ،آرامگاه مشاهير  ،امکان متبركه و حريم های تملک شده آن

17

طبيعی

شهر

سطوحی كه جهت جنگل های طبيعی و فضای سبز دست كاشت (غير از پارك) می يابد

18

حريم

شهر

حريم قانونی رودخانه ها ،تاابها ،آبگيرها  ،مسيلها و راه  ،حريم قانونی تملک راه آهن های بين شهری و تاسيسات زيربنايی آب و برق و گاز و نفت فاضاب

19

تفريحی
محدودهشهر

شهر

 ...هتل،مسافرخانه،مهمانپذيرومهمانسراها،هتلآپارتمانومتل،شهربازی،تفريحیويژه،پاركهایجنگلیواردوگاههایجهانگردیوپاژهایساحلیو

به اراضی اختصاص يافته به مکان های تاريخی گفته می شود

خارج از محدوده شهر

غذايی:

1

مسکونی

محله

2

آموزشی  ،تحقيقات و فناوری

شهر

مدارس عـالی ،دانشگاه هـا ،دانشکـده ها ،دانشسراها ،حـوزه هـای علميه و مراكز تحقيقاتی و پژوهشی و علمی و كاربردی و پارك فناوری

3

آموزش

4

اداری و انتظامی

محله
ناحيه
منطقه

هنرستان های صنعتی وابسته به آموزش و پرورش و مجتمع های آموزش فنی و حرفه ای وزارت كار و امور اجتماعی

منطقه
شهر

تجاری-محله

زندان
(واحدهای خريد روزانه (خوار و بار  ،ميوه و سبزی ،نانوايی  ،قصابی و امثالهم

واحدهـای خريد هفتگی (سوپر مـاركت ،فروشگاه های مصرف شهر و روستا ،نوشت افزار ،قنادی ،آجيل فروشی و )...شعب بانک ها
تجاری-ناحيه

وصندوقهای قرضالحسنهوموسساتمالیواعتباری،بنگاههایمعامات اماك،بازارچهها،فروشگاههایمنسوجات،پاستيک،لوازم

خانگی،لوازمصوتیوتصويری،كتابفروشیها،رستورانها،شركتهایبيمه،داروخانهوانواعمشابهديگر

عمده فروشی ها ،راسته های صنوف مختلف و بورس ها  ،بازار  ،شركت های بازرگانی و تجاری ،واحدهای خريد خـاص و بلند مدت مـانند

تجاریشهر

دفاتر(پست ،امور مشتركين تلفن همراه  ،فروش روزانه و محله) ،آرايشگاههای زنانه و مطب پزشکان

20

صنعتی

شماره64677ت
 1378/12/26هيئت
مديران
با اصاحات بعدی

 -5واحد توليد لبـاس و پوشــاك حداكثر  30000دست انواع لبـاس و

چرم:
 -1واحد توليد سراجی از قبيل كيف ،دستکش  ،جلد چرمی و نظاير آن

-2واحدتوليد مصنوعاتپوستیازقبيلكاهپوستی،پوستينومواردمشابه
از پوست دباغی شده

دارويی  ،آرايشی و بهداشتی
-1واحدتوليدموادبهداشتیوآرايشی(فرمواسيون)
 -2واحد اختاط و بسته بندی پودر ازاله مو

كشاورزی
 -1واحد زنبورداری و پرورش ملکه( تا رديف  4فاقد محدوديت فاصله از
امکانمسکونی)

خدمات
انتفاعی-منطقه

ارائه خدمات اينترنت ،دفاتر حسابرسی،مراكز ام آی آرای و مشابه ،آمبوانس خصوصی ،درمان اعتياد ،فيزيوتراپی  ،مراكز كاريابی ،مركز معاينه فنی خودرو،
دفـاتر احـزاب ،تشکل های مردم نهـاد ،موسسـات خيريه  ،اتحـاديه های ،مجامع ،انجمن ها و تعاونی ها ،رسـانه های ديجيتال خبری ،هيئت ورزشی و
آموزشگاه های مذهبی به غير از حوزه های علميه

 -3واحد تهيه كاغذ ديواری از كاغذ آماده و چاپ شده

شهر

(

 -4واحد توليد كاغذ و دفتر از كاغذ آماده

ناحيه

كتابخانه ها و سالن های اجتماعات كوچک  ،كانونهای پرورش فکری كودكان و نوجوانان ،سينما

شهر

كتابخانه مركزی و تخصصی ،نگارخانه ،فرهنگسرا و مجتمع های فرهنگی ،سالن اجتماعات ،سينما ،تئاتر ،سالن كنسرت ،موسسات و دفاتر مركزی روزنامه و محله ،مراكز صدا و سيما

 -6واحد توليد هورمون و آنتی بيوتيک

 -2واحد پرورش پرندگان زينتی تا 100قطعه
 -3واحد پرورش كرم ابريشم

 -4واحد پرورش ماهی زينتی
-5آزمايشگاهدامپزشکی

 -9واحد مبل سازی و سـاير مصنوعات چوبی تا  200مترمکعب چوب در سال بدون رنگ
 -10توليد انواع فيلترهای كاغذی از جمله فيلترهای هوا با استفاده از ورق آماده
 -12توليد محصوات ساخته شده از نی و حصير و سبدبافی از الياف گياهی
-13واحد بسته بندی دستمال و محصوات مشابه با استفاده از كاغذ آماده

 -7واحد توليد مصنوعات چوب پنبه ای

شهر

شهر

-5واحدتوليداسانس،تنطور،الکالوئيدازموادشيميايیوطبيعی

 -16واحد تهيه كاربن و استنسيل از كاغذ آماده

ورزشگاه ها و مجتمع های ورزشی ،زورخانه ها ،مجموعه های آبی ورزشی

بيمارستان های اصلی شهر ،زايشگاه ها ،تيمارستان ها ،مراكز توانبخشی و مراكز نگهداری كودكان بی سرپرست و سالمندان ،معلولين و جانبازان و درمانگاه های دامپزشکی

 -3واحد توليد قرص و پودر اكسيژنه

-4واحدتوليداكسيدان،كرمبهداشتیوصنعتیپودربلوداراكسيژن

 -5واحد توليد لوازم التحرير كاغذی و مقوايی از ورق آماده

محله

منطقه

 -6واحد مونتاژ لوازم ارتوپدی با استفاده از چرم

-14واحد پرس كاری و چسباندن روكش نئوپان با استفاده از روكش آماده

ناحيه

مراكز انتقال خون ،بيمارستان های كمتر از  64تخت و مراكز اورژانس

 -5واحد مونتاژ دست و پای مصنوعی با استفاده از چرم

 -2واحد توليد پاكت خوار و بار و مراسات مشابه آن

زمين های ورزشی و سالن های كوچک ورزشی و استخرها

محله

 -3واحد توليد پستايی كفش حداكثر 90000جفت در سال

 -4واحد توليد كفش ماشينی حداكثر 90000جفت در سال

 -11واحد توليد انواع دوك و لوله طاقه پيچی مقوايی و ساير مصنوعات مشابه از ورق آماده

 -8واحد تجاری و خراطی بدون الوارسازی

ناحيه

-11واحدتوليداليافپروپلين

آميریواحد

زمين های بازی كوچک

پلیكلينيکها

-9پارچهبافیدستی(غيرموتوری)

سلولزی:

 -6واحد صحافی و چاپخانه های ساده

مراكز بهداشت و تنظيم خانواده درمانگاه ها

 -8واحد چاپ پارچه به روش دسـتی(مانند پارچه قلمکار اصفهان چاپ

-10واحدتوليدفيتيلهنفتسوزونوارهایصنعتی

 -1واحد توليد جعبه مقوايی و كارتن از ورق ساده

رسانه های ديجيتال انتفاعی ،راديولوژی  ،مطب دام پزشکان

ازپشمشيشه

 -4كشبافی و وتريکوبافی،گردبافی ،كتان و راشل حداكثر تا سه دستگاه (يا

خدمات
انتفاعی-ناحيه

طبی و تخصصی ،مراكزراديولوژی ،سالن های ورزشی كوچک ،مركز مشاوره درمانی و خانوادگی

 -7واحد دوزندگی لحاظ و تشک و بالش بدون خط حاجی يا با استفاده

سيلکوغيره)

پليس 10+آموزشگاه های خصوصی ،دفاتر(وكالت مهندسی و نقشه برداری ،ثبت اسناد ،ازدواج و طاق ،شركت های پيمانکاری و مشاور خدمات) ،آزمايشگاه های

خدماتغيرانتفاعی-
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و صادرات كاا ،نمايندگی فروش عرضه وسايل نقليه ،فروشگاه عرضه فعاليت قطعات يدكی وسايل نقليه و فروشگاه عرضه صنايع دستی و

فرش،تاارهایپذيرايی،تعميرگاههایلوازمخانگیوخودرو،دفاترنمايندگیبانکهایخارجی،نمايندگیموسساتتجاریخارجی
خدمات
انتفاعی-محله

فرهنگیهنری

فروشگاه های بزرگ زنجيره ای  ،مبل فروشی ها ،پوشاك ،شعب مركزی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ،موسسات تجاری واردات

نساجی:

پوشـاك در سال

مصوبه

-26واحدتوليد،بهبوددهندهكيفيتآرد

 -6توليد طناب نخی ياكنفی ،تور ماهيگيری  ،قيطان  ،انوع نوار و روبان

حداكثر 100تن در سال)

گروه های الف

 -25واحد سورتيگ و بسته بندی حبوبات بدون بوجاری

 -13آسياب و توليد آرد گندم و جو تا  300تن در سال

 -3جوراب بافی حداكثر سه دستگاه (با حداكثر در سال)

وزارتخـانه هـا و سـازمـان های مستقل دولتی ادارات كل و شركت های وابستـه به وزارتخـانه هـا و سازمـان های مستقـل دولتی و نهادهای عمـومی

-23واحدبستهبندیعرقياتگياهی

 -27واحد توليد غذای كودكان آرد غات آماده عمليات بوجاری و آسياب

 -2شيرازه دوزی حاشيه موكت و فرش ماشينی

غيـر دولتی ،ستـاد نيروهای نظامی و انتظامی و ساير مراكز انتظـامی ،سفارتخـانه ها ،كنسول گـری ها و سازمان های بين المللی ،شهرداری وشورای اسامی

-21واحدتوليدنانبستنی

 -10واحد بسته بندی عسل

 -1واحدهای قاليبافی  ،زيلوبافی و نمد مالی دستی و دست بافتها

مالياتی،راهنمايی و رانندگی ،كانتری آگاهی و پايگاه های بسيج

 -20واحد توليد يخ(صرف ًا در مناطق صنعتی درون شهری بايستی استقرار

 -24واحد بسته بندی جو بدون عمليات بوجاری و شستشو

 -12توليد شيرينی و نان تا 300تن در سال

مدارس اسامی ،مدارس كودكان استثنايی ،مراكز پرورش استعدادهای درخشان ،مدارس شاهد و مدارس اتباع خارجی

 -18واحد توليد آج موم (مخصوص كندوی عسل)

 -9واحد توليد قند حبه و كله تا  300تن در سـال به روش نم زدن و بدون

 -11توليد بستنی تا 100تن

مجتمع های قضايی ،ادارات آب و برق  ،گاز  ،مخابرات ،آموزش و پرورش،راهنمايی و رانندگی،تامين اجتماعی ،پست،ثبت احوال ،ثبت اسناد ،امور اقتصادی و

 -16واحد رشته بری تا  300تن در سال

 -22واحد بسته بندی گاب

روش پخت

.شهر ،دادگستری و زندان های موجود و مراكز بازپروری و كانون های اصاح و تربيت و سرپرستی بانکها

خارج از محدوده شهر
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 -7واحد بسته بندی چای

يابند)

 -8واحد بسته بندی قهوه

(آموزش های پيش دبستانی (مهد كودك – آمادگی – دبستان)
كاس های سواد آموزی -مدارس راهنمايی – دبيرستان و پيش دانشگاهی

شهر

درمانی

 -5واحد توليد گز و سوهان تا  300تن در سال

 -19واحد بسته بندی سبزيجات و ميوه جات

به اراضی اختصاص يافته جهت استقرار صنايع مشمول گروه الف  ،موضوع مصوبه شماره /64677ت18591مورخ 88/12/26هيئت وزيران و اصاحات بعدی آن گفته می شود

سکـونت گـاه هـای تک واحدی و مجتمـع هـای چنـد واحدی و خوابگاه های دانشجويی خارج از محوطه دانشگاه
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 -3واحد توليد آب نبات و پولکی و شکر پنير و غيره تا 3000تن در سال

 -17واحد ماكارونی سازی تا  300تن در سال

 -6واحد بسته بندی نمک و ادويه جات

ردیف

ورزشی

-1تهيهوبستهبندیخشکباربدونشستشو

-2بستهبندیخرمابدونشستشو

تعريف

 -14واحد بسته بندی

 – 15توليد بيسکوئيت و شکات تا 300تن در سال

به اراضی اختصاص يافته جهت اقامت و سياحت گفته می شود

نوع كاربری
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باغ وحش

-4واحدتوليدنبات(نباتريزی)

مقياس

تجاری،خدماتی

معابر ،پايانه های مسافربری درون شهری و بين شهری  ،ايستگاه فرودگاه های موجود ،بنادر ،تاسيسات مركز مترو ،پاركينگ های بزرگ و كوچک و سردخانه ها

پادگان ها و آمادگاه های موجود نيروهای نظامی

جدول شماره : 2عملکردهای مجاز كاربری های شهری به تفکيک سطوح تقسيمات شهری

انتفاعی،غيرانتفاعی

كشتارگاه  ،گورستان  ،مركز دفع بهداشتی زباله  ،ميدان مركزی ميوه و تره بار و حمل و نقل بار

خارج از محدوده شهر انبارهای اصلی كاا فرودگاه  ،سيلو وسردخانه ها

به اراضی اختصـاص يافته جهت انجـام فـرايض دينی و مذهبی و بقـاع متبـركه گفته می شود

(
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اطاع رسانی دوشنبه  15بهمن  /1397سال بیستم  /شماره 1794

فلزی :
-1واحدقلمزنیانواعفلزات
-2واحد تراشکاری و قطعه سازی و قالب سازی بدون ريخته گری و آبکاری حداكثر تا سه
دستگاهتراش
-3واحدتوليددربوپنجرهآهنیوآلومينيومی(صرف ًادرمناطقصنعتیدرونشهری)
-4واحدتوليدكانالكولر،لولهبخاری(صرف ًادرمناطقصنعتیدرونشهری)

 -15واحد توليد قايق های چوبی و بلم تا 200دستگاه در سال
 -17واحد توليد كاسور و زونکن از مقوای آماده

-18واحدتوليدسازهایسنتی

-5واحدهای طراحی و مونتاژ حداكثر تا سه دستگاه تراش
-6واحدهای صنعتی توليد ظروف آلومينيوم از ورق آماده با يک دستگاه خم كن حداكثر
 100تن در سال صرف ًا در مناطق صنعتی درون شهری
-7واحدمونتاژتجهيزاتگردوغبارگيرازقطعاتآماده
-8واحدتوليداتصااتهيدروليک(پرسبستفلزیبهدوانتهایشيلنگفشارقوی)
-9واحدطراحیومونتاژكولراتومبيل
-10واحدطراحیومونتاژكاربراتورگازسوز
-11واحدتوليدترموستات

