
 

 

پیشه، خدمات نرخ پیشنهادی عوارض کسب و 

 برواتشهرداری  96شهری، ساختمانی سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پیش گفتار

نظر به اینکه مردم شهر یک سلسله نیازهای مشترکی دارند که هر یک به تنهایی قادر به تأمین آن برای خود نمی 

ت و از طرف دیگر مطلوب شهری است که در آن باشد یا اینکه هزینه تأمین انفرادی آنها بسیار سنگین اس

نیازهای مشترک )نیازهای محلی( نظیر: فضای سبز، تردد روان، نظافت و زیبایی شهر، خدمات آتش نشانی و 

بسیاری ازموارد دیگر به خوبی برای شهروندان تأمین شود. لذا وجود یک سازمان اجتماعی برای تأمین آنها 

ری می توان گفت که شهرداری سازمانی است که سکنه یک شهر، با استفاده ضروری است. در  توصیف شهردا

از حقوق طبیعی خود واختیاری که قانون به آنها اعطا نموده است، به منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات 

عمومی، وضع و اجرای نظامات شهری و تأمین نیازمندیهای مشترک محل به وجود می آورند و به آن اختیار و 

نمایندگی می دهند تا هزینه خدماتی را که به عهده آن واگذار گردیده است، با اسلوبی منطقی و عادالنه بین سکنه 

شهر و استفاده کنندگان، توزیع نموده و از آنها وصول نماید و در صورت عدم پرداخت سهم با عدم رعایت 

داده است، آنها را وادار به پرداخت و رعایت  نظافات شهری، با استفاده از قوه قهریه که به حکم قانون به آن

 مقررات شهری بنماید.

در واقع مردم یک شهر تصمیم گیری در مورد امور عمومی محلی شهر را به نمایندگان خود در شورای شهر 

ی از سوی عامل اجرایی آن یعنی شهرداری مواگذار می کنند و چنانچه خواستار ارائه خدمت یا کاالیی عمو

الزم است که خود نیز هزینه این خواسته خود را بپردازد که این امر در قالب اخذ عوارض صورت می  هستند، 

 گیرد.

بنابراین شهرداری ها برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان نیازمند منابع درآمدی می باشند، از طرفی به 

می گردد و تحقق اهداف شهرداری در استناد قوانین مربوطه، شهرداری نهاد عمومی غیردولتی خود کفا تلقی 

د ر پیشبرد برنامه های دراز  کسب درآمد خواهد بود و عوارض به عنوان یکی از درآمدهای مهم می توان  گرو

مدت و کوتاه مدت شهرداری مثمرثمر باشد. علیهذا این تعرفه حاصل هم اندیشی جمعی از کارشناسان این 

قانونی با رویکرد انگیزشی نسبت به وضع عوارض محلی اقدام نموده تا شهرداری بوده که به موازات اختیارات 

با دستیابی به اهداف کالن شهری از محل وصول بموقع عوارض تعیین شده و با همیاری تمامی مراجع ذیربط به 

 آرمان شهری مدرن، در خور شأن و منزلت شهروندان فهیم نائل و امید داریم این مجموعه بتواند رهگشای کار

 شهروندان و متقاضیان در زمینه امور مرتبط قرار بگیرد.

 

 

 

 

 

 



 توضیحات

تذکر اعالم می شود که وجوه عوارض مصوب باید توسط مودیان به حساب شهرداری واریز و قبض مربوطه را به (1

 واحد درآمد و مالی شهرداری تحویل دهند تا طبق بودجه مصوب به مصرف برسد.

نامه مالی شهرداریها دریافت هر نوع وجوه توسط کارکنان از مودیان و استفاده از وجوه آئین  37بر اساس ماده (2

حاصله از درآمدها قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد شهرداری به هر عنوان بصورت علی الحساب و یا 

 برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع است.

قانون اصالح  5ماده  3قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تبصره  50ماده  3 نظر به اینکه بر اساس تبصره(3

موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و چگونگی برقراری 

مجلس  22/10/81عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات و کاالهای وارداتی مصوب 

کلیه قوانین و مقررات مربوط به  28/12/81آئین نامه اجرایی هیأت محترم وزیران مصوب  17شورای اسالمی و ماده 

ای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ملغی گردیده بنابراین مقتضی است شهرداری مراتب طاع

ایی که قبالً به استفاده قوانین مربوطه و یا خاص از پرداخت عوارض معاف بوده را کتباً به اطالع مسئولین کلیه دستگاهه

بهمن ماه و در  30اند برساند و همچنین عوارض سال آتی ادارات دولتی و سازمانهای وابسته در سال جاری را تا 

متصدیان امر بتوانند اعتبار الزم را در سالهای آینده تا پایان آذر ماه هر سال کتباً به مسئولین دستگاه ذیربط اعالم نماید تا 

 بودجه دستگاه خود با دار و نسبت به پرداخت به پرداخت به موضع آن اقدام نمایند.

 و سالهای بعد برای شهرداری قابلیت اجرایی خواهد داشت. 92معافیتهای مندرج در قوانین بودجه سال (4

 تعاریف:

ین ارزش معامالتی عرصه که مالک عمل اداره امور اقتصادی و عبارتست از آخر«(: P»قیمت منطقه ای )حرف (1

 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین و ابالغ می گردد. 64دارائی هر شهر می باشد و در اجرای ماده 

قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره یک آن و با رعایت «  50»عوارض محلی: عوارضی است که به استناد ماده (2

 1/3/1375در قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شورای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  مقررات مندرج

 و آئین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسالمی شهر وضع می گردد.

ت زیربنای کل ملک به کل عرصه که بر اساس نسبت جمعیتی نفر در هکتار برای امالک و بسنست از ا تراکم: عبارت(3

 شهر پیش بینی و تعیین می گردد.معابر کل 

 بهای خدمات: بهای فوق در زمان ارائه خدمت خاص توسط شهرداری از مؤدیان اخذ می گردد.(4



ست از کلیه ساختمانهائیکه برای سکونت افراد یا خانوار ساخته شده و شامل اطاق، آشپزخانه ا واحد مسکونی: عبارت(5

پاره ای فعالیت های شخصی مندرج در قوانین نیاز در آنها مجاز خواهد  و سرویس های الزم باشد )بدیهی است انجام

 بود(.

قانون شهرداریها به منظور استفاده  55ماده  24ست از کلیه ساختمانهائیکه برابر تبصره ذیل بند ا واحد تجاری: عبارت(6

ام صنفی و یا واحدهای تابعه کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت پوشش قانون نظ

 قوانین تجارت فعالیت داشته باشند.

واحد صنعتی: عبارتست از کلیه ساختمانهائیکه به منظور استفاده صنعتی و یا ایجاد کارگاههای صنعتی و دارای (7

مان صنایع سبک و سنگین و معاون و فلزات و ساز -موافقت اصولی از مراجع ذیربط مانند و زارت جهاد کشاورزی

 ایرانگردی، جهانگردی ایجاد شده باشد.

می وواحد اداری: عبارتست از کلیه ساختمانهای دولتی و نهادهای انقالب اسالمی و  ارگانها و ادارات که از بودجه عم(8

 دولت برخوردار می گردند. مشمول تعریف واحد اداری می شود.

ب اسالمی که با اصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول تبصره: مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقال

گاز و  بانکهای خصوصی و دولتی( از نظر  -برق -آب و فاضالب -پرداخت مالیات هستند مانند )شرکتهای مخابرات

 پرداخت عوارض پذیره، تجاری محسوب می شوند.

خصوصی به منظور ارائه خدمات درهر واحد خدماتی: کلیه ساختمانهایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش (9

نوع کاربری احداث می گردند، واحدهای خدماتی اطالق می گردد مانند ساختمان پزشکان، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر 

 مهندسی، دفاتر وکالت و...

 استفاده از مفاد این مصوبه و محتویات این دفترچه منوط به رعایت دقیق کلیه نکات ذیل می باشد(10

 

های مذکور طبق ضوابط و  تعرفه

 مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از 

 نظر فرمانداری فاقد مغاریت است 

 مهر و امضا  فرماندار مهر و امضا رییس شورا  مهر و امضا شهردار

 

 



 فاده فعالیتهای کسبیبر فضای شهری مورد استعوارض 

 شرح عوارض سالیانه مشاغل 

 عوارض سالیانه مشاغل برای کلیه مشاغل و صنوف تابع قانون نظام صنفی قانون تجارت اخذ می شود 

 فرمول های محاسبه ی عوارض سالیانه مشاغل

یا عوارض بر محل فعالیت  حالت اول: برای مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی یا مشاغل غیر مشمول قانون نظام صنفی

 مشاغل خاص 

 شرح فرمول 

 

 ضریب شغل * ضریب مساحت واحد شغلی * قیمت منطقه ای * ضریب موقیعت ملک

 

 نحوه ی محاسبه ی عوارض سالیانه ی مشاغل

T=L x S x P x K 

 

 K      ضریب شغل =P    میانگین قیمت منطقه ای =Sضریب مساحت ملک = 

 L ضریب موقیعت ملک =  T       عوارض کسب = 

تقسیم گردیده اند که ضریب موقیعت  4و  3و  2و  1= کلیه معابر سطح شهر به چهار درجه شامل :   Lضریب موقیعت ملک 

 ملک از جدول زیر استخراج می گردد. 

  4درجه   3درجه  2درجه   1درجه 

25/0 20/0 15/0 10/0 

 

 = مراکز اصلی تجاری شهر       1درجه 

 = خیابان های اصلی شهر  2 درجه

 = شهرک ها و خیابان های فرعی  3درجه 

 = حاشیه شهر  4درجه 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از 

 نظر فرمانداری فاقد مغاریت است 

 مهر و امضا  فرماندار مهر و امضا رییس شورا  و امضا شهردارمهر 

 



 

 

 ضریب مساحت ملک برابر جدول ذیل استخراج میگردد. =  Sضریب مساحت ملک 

 متر1000تا متر500تا متر400تا متر300تا متر 200تا متر100تا متر50تا متر 25تا

20% 30% 40% 

 

50% 60% 70% 80% 

 

90% 

 

بیش از  متر 2000تا

 متر2000

      

100% 150%       

 

قانون مالیاتها ی مستقیم هر 64=میانگین قیمت منطقه ای که توسط اداره امور مالیاتی براساس ماده  Pمیانگین قیمت منطقه ای

 ساله اعالم میگردد براساس قیمت منطقه ای هر محل ازجدول زیر استخراج میگردد.

 4درجه 3درجه  2درجه  1درجه 

 ریال10000هرمتر ریال30000هرمتر ریال70.000هرمتر ریال 100.000هرمتر

 

 = کلیه ی مشاغل در قالب سیزده گروه شغلی  رتبه بندی گردیده اند و بر اساس جدول زیر ضریب شغل استخراج میگردد Kضریب شغل 

 13گروه 12گروه 11گروه 10گروه 9گروه 8گروه 7گروه 6گروه 5گروه 4گروه 3گروه 2گروه 1گروه

230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 47 0 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از 

 نظر فرمانداری فاقد مغاریت است 

 مهر و امضا  فرماندار یس شورا مهر و امضا ری مهر و امضا شهردار

 



 

 

 اطالعات پایه  نوع شغل جداول پیوست 

 به مبلغ لایر 600000** در ضمن عالوه بر عوارض صنفی فوق در صورت وجود بیش از دو دهنه مغازه به ازای هر دهنه اضافه مبلغ   

 کل افزوده خواهد شد. 

مربوطه به هر صنف طبق جدول زیر مبلغ نمایندگی و عاملیت به مبلغ کل افزوده  ** عاملین فروش و نمایندگان انحصاری کاالها و خدمات

 خواهد شد 

 5گروه  4گروه  3گروه  2گروه  1گروه  شرح

 لایر 1500000 لایر1100000 لایر 900000 لایر 700000 لایر 500000 نمایندگی

 لایر 600000 لایر 600000 لایر 400000 لایر 400000 لایر 400000 عامل فروش

 

 حالت دوم : برای انباری مجزا از واحد کسبی و بالکن تجاری 

 /.25  *تعرفه عوارض سالیانه شغل 

 

 عوارض افتتاح محل کسب یا تغییر شغل یا انتقال پروانه کسب به دیگری 

 ) پنج برابر تعرفه عوارض سالیانه شغل ( 5تعرفه عوارض سالیانه شغل * 

 

 % افزایش وصول گردد./15+1394محاسبه شودمبنا عوارض سال  1394ی کمتراز سال چنانچه عوارض شغل: تبصره 

 عوارض تغییر شغل

 برابر عوارض سالیانه شغل جدید

 

 عوارض انتقال محل کسب به محل دیگر توسط صاحب پروانه

 مابه  التفاوت عوارض صدور پروانه کسب محل  جدید مالک وصول است

 

و تعرفه های مذکور طبق ضوابط 

 مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از 

 نظر فرمانداری فاقد مغاریت است 

 مهر و امضا  فرماندار مهر و امضا رییس شورا  مهر و امضا شهردار

 



 

  

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از 

 نظر فرمانداری فاقد مغاریت است 

 مهر و امضا  فرماندار مهر و امضا رییس شورا  مهر و امضا شهردار
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 1 ) روشف سقط و عطاري(فروش خواربار

 2 داران مارکت سوپر

 3 ) گوشتی هاي فرآورده( کالباس و سوسیس فروشی عمده و فروش مراکز

 4 )جزء( خشکبار و آجیل فروشندگان

 جزء پز آبنبات فروش عمده و کننده تولید و فروش نقل و آبنبات
 فروش

5 

 6 غذایی مواد بنکداران

 7 کاکائو و قهوه فروشندگان

 8 گوسفندي( ، گاوي گوشت وشقصابی)فر

 9 فروشی مرغ تخم ، پرنده ، ماهی و مرغ

 10 سایی کشک

 11 خارجی( و )داخلی چاي فروشندگان

 12 الکلی غیر هاي نوشابه پخش و انبار

 13 فرنگی گوجه رب و سس ، مرباجات ، ترشیجات فروشندگان

 14 )بندان ماست( لبنیات

 15 علوفه ، طیور و دام خوراك فروشان عمده

 16 (15 )بند جزء فروشندگان

 17 بار( تره و )میوه فروشان بار

 18 جزء فروشان میوه

 19 ها کنی خرد سبزي و ها فروشی سبزي

 20 مرغ کنندگان توزیع و فروشی عمده

 21 فروشان برنج

 22 ماکیان دهندگان پرورش

 23 اندام( )پرورش پروتئینی مواد فروشندگان

 24 پنیر – شور خیار – خرما فروشان عمده

 25 فروشان یخ

 26 احشام و اغنام چوبداران

 27 ضایعات فروشندگان

 و پوست فروشندگان و دباغ – کنی آب پیه و کنی پاك ساالمبوروروده
 روده

28 

 29 حبوبات فروشندگان

 30 قندریزي کارگاههاي

 آن  گروه خوار بار مواد غذایی و خشکبار و نظایر-1



 

 

 

 ضریب شغل عناوین صنوف ردیف

  پذیرایی تاالر ، ها رستوران 1
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 چلوخورشتی و چلوکبابی 2

 گرم( و سرد ها)خوراك فروشی اغذیه 3

 باقالپز و فروشی لبو ، فروشی آش ، پزي حلیم ، کبابی 4

 فروشی سیرابی و پزي کله 5

 جگرکی 6

 چایخانه و خانه قهوه 7

 )فروش و پخت( قنادي کافه 8

 )فقط( فروشی شیرینی 9

 پزي( )شیرینی قنادي 10

 فروش میوه آب ، فروشی بستنی و تریا کافه 11

 آرد فروشندگان 12

 پزي سفید و سنتی نانوایی 13

 فریزي ، فانتزي ، ماشینی نانوایی 14

 خوراکی هاي رشته انواع کنندگان تولید و بري رشته 15

 بستنی نان فروشندگان و کنندگان تولید 16

 شاپ کافی و نت کافی 17

 بستنی عمده پخش 18

 عمده نمک فروشندگان ، تولید 19

 وپذیرایی عروسی وسالنهاي سرویس سلف 20

 آماده غذاي 21

 روغنی هاي ودانه پزي تخمه 22

 فروشی سیگار 23

 

 

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 ات بررسی و تصویب گردیدمقرر

بررسی کارشناسی انجام شد و از 

 نظر فرمانداری فاقد مغاریت است 

 مهر و امضا  فرماندار مهر و امضا رییس شورا  مهر و امضا شهردار

 

ه قنادی ها و گروه فروشندگان اغذیه و خوراکی ها و کاف

 نظایر آن



 

ضریب  عناوین صنوف ردیف

 شغل

  تصویري و صوتی لوازم فروشندگان 1
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 بخاري، فریزر، یخچال گازي، تی،نف خانگی، لوازم فروشندگان 2
 آن نظایر و کولر

 گازسوز وسایل تعمیرکار 3

 آن نظایر و تحریر هاي ماشین و ساعت باطري، لوازم فروشندگان 4

 فروشی امانت و سمساري 5

 پذیرایی وسایل و ظروف دهندگان کرایه 6

 و چراغ پنکه، اکو، بلندگو، نظیر برقی وسایل دهندگان کرایه 7
 آن نظایر

 پارچه و پرده انواع نصب و فروشی پرده دوزي، پرده 8

 کرکره پرده دیواري کاغذ و کفپوش انواع و موکت فروشندگان 9

 ماشینی فرش فروشندگان 10

 بالش شیشه، پشم لحاف انواع حوله، روتختی، پتو، فروشندگان 11
 گلدوزي

 دستباف فرش فروشندگان 12

 پشتی تعمیرات و فرش رفوگران و تعمیرکاران 13

 زیلو ، جاجیم ، گلیم فروشندگان 14

 شویی قالی دفاتر 15

 جات بلور و چینی فروشندگان 16

 کادویی لوکس اجناس فروشندگان 17

 ساز شمعدان و فروش آیینه و ساز آیینه 18

 تزیینی هاي مجسمه فروشندگان و سازندگان 19

 5 جعبه،هاي ،)رشتی )جارو دستی جارو ،دستی صنایع فروشندگان 20

 )تزیین براي( سانتی
 سفالین لوازم و ظروف سازندگان و فروشندگان 21

 مصرف بار یک ظروف فروشندگان 22

 ریسی نخ 23

 تجاري مختلف هاي آرم سازنده و طراح 24

 نظایر و کانتینر – کانکس – کیوسک – دکه فروشندگان و سازندگان 25
 آن

 تزیینی هاي توپ – تزیینی هاي درختچه طبیعی هاي گل فروشندگان 26

 و روي ظروف انواع فروشندگان و پالستیکی چوبی، فلزي، صنایع 27
 پالستیک تزریق و آلومینیوم

 المپ ، توري چراغ ، ،فانوس پزي خوراك چراغ ، سماور فروشندگان 28
 نفتی برقی، گازي، هاي

 مالمین و پالستیک وازمل و ظروف فروشان عمده 29

 28 بند جزء فروشندگان 30

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از نظر 

 فرمانداری فاقد مغاریت است 

 مهر و امضا  فرماندار ورا مهر و امضا رییس ش مهر و امضا شهردار

 صنعتی و نظایر آن –گروه فروشندگان لوازم خانگی -3



 

 

 

ضریب  عناوین صنوف ردیف

 شغل

 ، جوش دستگاه قبیل از صنعتی ابزار انواع فروشان عمده 31
 آن نظایر و آب پمپ کمپرسور، برقی، مته تراش، ماشین

 کاغذي دستمال بندي دستگاه
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 31  بند جزء فروشندگان 32
 بزرگ هاي رازوت و باسکول فروشندگان 33
 ، جوش قهوه ، گوشت چرخ ، بستنی هاي ماشین جزء فروشندگان 34

 دار عقربه هاي ترازو
 ، جوش قهوه ، گوشت چرخ ، بستنی هاي ماشین هاي نمایندگی 35

 اي عقربه هاي ترازو
 و خیاطی هاي چرخ انواع و بافندگی هاي ماشین نمایندگی 36

 صنعتی و خانگی
 35  بند زءج فروشندگان 37
 ثابت تلفن و موبایل گوشی و خط فروشندگان 38
 اي شیشه هاي میز انواع فروشندگان 39
 دهنه دو تا لوستر نمایشگاه 40
 بیشتر و دهنه دو از لوستر نمایشگاه 41
 اضافی طبقه هر براي لوستر نمایشگاه 42
 داران قپان و باسکول 43
 آن لوازم و شومینه فروشندگان 44
 پارتیشن کنندگان نصب و فروشندگان 45
 دستکش و جوراب اتوکشی و کشی پنجه هاي کارگاه 46
 ها فروشی برزنت 47
 دوزي ترمه و بافی زري 48
 قالی کشی ونقشه بافی قالی کارگاههاي 49
 ....و برداري فیلم عکاسی، دوربین انواع فروشان عمده 50
 وتصویري صوتی سایلو یدکی قطعات فروشندگان 51

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از 

 نظر فرمانداری فاقد مغاریت است 

 مهر و امضا  فرماندار مهر و امضا رییس شورا  مهر و امضا شهردار
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ضریب  عناوین صنوف ردیف

 شغل

  عطریات و زیبایی و آرایشی لوازم فروشندگان 1
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 آفتابی و طبی عینک فروشندگان 2

 جزء(( کشی نقشه و برداري نقشه ، مهندسی لوازم فروشندگان 3

 هنري و نقاشی هاي گالري و تابلو فروشندگان 4

 برنجی ژالتینی، مهر و الك پالستیک، و نئون هاي تابلو سازندگان 5

 و نویسی عریضه و تایپ طراحی، خطاطی، نقاشی، نویسی، تابلو 6
 آنها نظایر

 کنندگان( )وارد بازي اسباب فروشان عمده 7

 7 )بند بازي )اسباب جزء فروشندگان 8

 نوازندگان، هنري، گروههاي موسیقی)اجراي وسایل فروشندگان 9

 … )و تئاتر

 سنتی موسیقی وسایل فروشندگان و سازندگان 10

 التحریر لوازم چاپ، و انتشاراتی موسسات 11

 همسطح هاي ماشین داراي چاپخانه 12

 افست هاي ماشین داراي چاپخانه 13

 کامپیوتري حروفچینی و چاپخانه 14

 چاپخانه سازي گراور و کلیشه 15

 زیراکس اوزالید، نقشه، چاپ موسسات 16

 آن نظایر و شناسایی کارت ، گواهینامه پرسکاران فتوکپی 17

 انتشاراتی موسسات 18

 التحریر لوازم و ها فروشی کتاب 19

 سازي پاکت– سازي دفتر – کاغذ انواع فروشان عمده 20

 19بند  جزء فروشندگان 21

22 

 

 کن پاك تخته ابر التحریر لوازم انواع عمده فروشندگان

 

 

 

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از نظر 

 فرمانداری فاقد مغاریت است 

 مهر و امضا  فرماندار مهر و امضا رییس شورا  مهر و امضا شهردار

گروه فروشندگان لوازم التحریر و آرایش و بهداشتی و  -4

 آننظایر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  پوستر انواع جزء التحریر لوازم فروشندگان 23
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 فتوکپی ، کپی پلی ، زیراکس ، تحریر ، حساب هاي ماشین فروشندگان 24
 آن نظایر و

 رایانهاي خدمات و رایانهاي اداري، هاي ماشین فروشندگان 25

 فروشان خرازي 26

 کاغذي هاي دستمال فروشان عمده 27

 کاموا فروشندگان 28

 عروسی کارت فروشندگان 29

 عمده فروش صابون و پز صابون 30

 کننده پاك مایعات کننده تولید هاي کارگاه 31

 منسوجات رنگرزي 32

 مصنوعی گیسوي واردکنندگان و فروشندگان 33

 مصنوعی کاشت موسسات 34

 گلساز 35

 منگنه دکمه و دوز سنگ فروش، دکمه 36

طبق ضوابط و تعرفه های مذکور 

 مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از نظر 

 فرمانداری فاقد مغاریت است 

 مهر و امضا  فرماندار مهر و امضا رییس شورا  مهر و امضا شهردار

گروه فروشندگان لوازم التحریر و آرایش و بهداشتی و  -4

 آننظایر



 

 

 

 

ضریب  عناوین صنوف ردیف

 شغل

  فروشان قماش 1
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 پارچه فروشی عمده و بنکدار 2

 مردانه خیاطی 3

 زنانه خیاطی 4

 آن نظایر و پوشاك و لباس بزرگ هاي فروشگاه 5

 فروش پوشاك 6

 خیاطی لوازم انواع فروشندگان 7

 عروس لباس دهندگان کرایه و فروشندگان 8

 پنبه جزء فروشندگان 9

 ، حمام کیسه ، دستکش ، آن نظایر و زیرپوش و جوراب انواع ندگانفروش 10
 کشباف گانه بچه شرت تی کاله،

 سازان خیمه و چادر انواع فروشندگان 11

 کمربند ، سراجان چمدان، ، کیف فروشندگان 12

 ماشینی کفش فروشندگان 13

 دوز دست هاي کفش فروشندگان 14

 واکسی کفش تعمیرکاران 15

 گانه بچه – تریکو -باف کش کاالي فروشندگان 16

 بافی نخ ، زن پنبه ، دوز لحاف 17

 شویی خشک و شویی لباس 18

 بدنسازي و ورزشی وسایل فروشندگان 19

 نوزاد لباس ، سیسمونی 20

 پوشاك فروشان عمده 21

 دوز دست کفش تولیدي 22

 پوشاك تولیدي 23

 کركو مو پشم، فروش عمده 24

 وکرك مو پشم، جزء فروشنده 25

 پیراهن دوز سري 26

 پوش زیر و جوراب انواع تولیدکنندگان 27

 کشبافی مواد و شیمیایی الیاف جزء فروشندگان 28

 فروش پوستین و دوز پوستین 29

 کفش تولیدي 30

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات تهیه و تنظیم گردید

کور طبق ضوابط و تعرفه های مذ

 مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از نظر 

 فرمانداری فاقد مغاریت است 

 مهر و امضا  فرماندار مهر و امضا رییس شورا  مهر و امضا شهردار

 کیف و کفش و نظایر آن –ان پوشاک و قماش فروشندگ  -5



 

 

 

 

 ضریب شغل عناوین صنوف ردیف

آموزشگاه ماشین نویسی، حسابداري، تقویتی، نقشه  1

نقاشی،  خطاطی، خیاطی، موسیقی ونظایر آن رونیک،برداري،الکت

  آرایش،

 

 و تجدیدي ، تقویتی ، خارجه هاي زبان تدریس از )اعم ها آموزشگاه 2
 آموزشی(
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 مسافربري و باربري موسسات و ها بنگاه 3

 مسافرخانه 4

 آمادگی )سال پنج تا اطفال نگهداري )پانسیون مهدکودك 5

 تریا، ، رستوران،سینما بدون سالم تفریحات هاي کلوپ و ها باشگاه 6
 آرایشگاه

 تریا، ، رستوران،سینما با سالم تفریحات هاي کلوپ و ها باشگاه 7
 تئاتر و آرایشگاه

 رانندگی آموزشگاه 8

 استخرها و جکوزي ، سونا حمام و اندام تناسب ماساژور موسسات 9

 مردانه آرایشگاه 10

 زنانه شگاهآرای 11

 سواري اتومبیل دهی کرایه آژانس 12

 شهري ( بارکش)باربري دفاتر 13

 و بازکنی لوله تنظیفات، چاه، تخلیه :مانند منزل خدمات موسسات 14
 آن نظایر و بام پشت کاري وعایق ایزوگام

 راه، و ساختمانی پیمانکاران و کاران مقاطع مشاور مهندسین دفاتر 15
 آن نظایر و ساتتأسی و معدن

 آن نظایر و گمرکی ، حقوقی ، مالی حسابرسی دفاتر 16

 تجاري هاي آگهی و تبلیغاتی موسسات 17

 رادیولوژي ، آزمایشگاهی جراحی، بیمارستانی، لوازم فروشندگان 18

 ساختمان نظافت سرویس دفاتر 19

 باغات و منازل سمپاشی 20

 بدنسازي – ورزشی هاي مجموعه 21

 ریلی -دریایی– زمینی – هواپیمایی بلیط فروش هاي آژانس 22
 

 

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از نظر 

 فرمانداری فاقد مغاریت است 

 مهر و امضا  فرماندار امضا رییس شورا مهر و  مهر و امضا شهردار

 گروه خدمات عمومی و پزشکی و نظایر آن  -6



 

 

 

 

 ضریب شغل عناوین صنوف ردیف

  تراش سنگ و قبر سنگ فروشندگان 23
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 رسمی اسناد دفاتر 24

 عمیق نیمه و عمیق هاي چاه ، حفاري موسسات 25

 شهري درون و شهري برون باربري دفاتر 26

 اي رایانه ايه بازي و کامپیوتر فنی خدمات 27

 دراگ( بهداشتی وسایل انواع فروشندگان و ها داروخانه 28

 )استور
 دامپزشکی هاي داروخانه 29

 خصوصی هاي بیمارستان 30

 درمانی هاي کلینیک و درمانگاه 31

 متخصص پزشکان مطب 32

 جراح و دندانپزشکان مطب 33

 عمومی پزشکان مطب 34

 مامایی مطب 35

 تجربی سازي داندن 36

 ، رادیوگرافی ، فیزیوتراپی ، سونوگرافی مراکز 37
 آن نظایر و پزشکی تشخیص آزمایشگاه

 دامپزشکی هاي کلینیک و مطب 38

 داران گرمابه 39

 امالك مشاور 40

 گیاهی هاي دارو فروشندگان 41

 ها کلوپ ویدیو 42

 موتوري پیک خدمات 43

 اعتیاد ترك مراکز و نگیريخو و حجامت موسسات 44

 ها فرهنگسرا 45

 وپانسمان تزریقات 46

 آسانسور اندازي وراه فروش از پس وخدمات نصب دفاتر 47

 لودر،بولوزروجرثقیل سنگین آالت ماشین کرایه دفاتر 48

 ......و

 پزشکی دندان و پزشکی کاالهاي فروشندگان 49
 

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 ررات تهیه و تنظیم گردیدمق

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از نظر 

 فرمانداری فاقد مغاریت است 

 مهر و امضا  فرماندار مهر و امضا رییس شورا  مهر و امضا شهردار

 گروه خدمات عمومی و پزشکی و نظایر آن  -6



 

 

 

 

 

 

 ضریب شغل عناوین صنوف ردیف

  ها رویساتوس و ها گاه تعمیر 1
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 روزي شبانه هاي پارکینگ و ها گاه توقف 2

 کشاورزي آب موتور و سنگین آالت ماشین تعمیرکاران 3

 دوچرخه ، سیکلت موتور تعمیرکاران 4

 داشبورت ، آب درجه ، شمار کیلومتر ، آمپر تعمیرکاران 5

 ساز ،اگزوز رادیاتور ، گلگیرساز 6

 اتومبیل، کش سیم ساز باطري ، اتومبیل مکانیک 7

 تودوزي، و دوز تشک ، ، چرخ باالنس ،پنچرگیري، روغن تعویض 8
 کوبی، لنت

 ساز قاب ، ،فلزات اتومبیل کاران تراش 9

 کش شاسی و سازان تانکر و اتومبیل انواع ساز اطاق 10

 کاران پرس و اتومبیل سپرسازان 11

 زلمن و اتومبیل ساز کلید و قفل 12

 ... و کیف زنی حلقه – واشربري 13

 اتومبیل ضبط رادیو فروشندگان و تعمیرکاران 14

 ) روغنی و بادي( خودرو ترمز کشی لوله 15

 استیلن – اکسیژن – برق جوشکار 16

 پیچ سیم – موتور الکترو انواع کاران تعمیر 17

 اتومبیل شیشه کنندگان نصب 18

 خودرو تزیین و وکسل لوازم فروشندگان 19

 ها خودرو کاران گازسوز 20

 ها خودرو دوم دست الستیک فروشندگان 21

 ،برقی بادي ساز تلمبه 22

 اتومبیل آهنگر 23

 اتومبیل نقاش 24

 ساز وجلوبندي فرمان تنظیم ساز فنر کمک 25

 ومهره پیچ فروشندگان 26

 کنی تیز اره کارگاه 27

 اتومبیل گیر دزد و حفاظتی ستمهايسی نصب و فروش 28

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از نظر 

 فرمانداری فاقد مغاریت است 

 فرماندار مهر و امضا  مهر و امضا رییس شورا  مهر و امضا شهردار

 گروه خدمات اتوموبیل و نظایر آن  -7



 

 

 

 ضریب شغل عناوین صنوف ردیف

  ویدئو و صوتی وسایل ، تلویزیون ، رادیو تعمیرکاران 1

تعمیر کاران یخچال ، فریزر، لباس شویی ، آب گرمکن ،  2

جاروبرقی ، الکترومتورو سیم پیچی ، جوشکاری لوله 

 های یخچال
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همراه ،  تعمیر کاران تلفن های معمولی و الکترونیک ، 3

ساعت ، فتوکپی ، ماشین حساب ، تحریر، نفت سوز از 

 قبیل بخاری ، سماور، چراغ خوراک پزی و نظایر آن 

 فیلمبرداري و عکاسی مدرن وسایل تعمیرکاران 4

 ساختمان کشی سیم و الکتریک لوازم فروشندگان 5

 سنتی موسیقی وسایل تعمیرکاران 6

 انواع فیلمبرداري، و یعکاس هاي دوربین فروشندگان 7
 فیلم انواع و عکاسی لوازم ، پروژکتور

 فیلم ظهور و عکاسی هاي آتلیه و فیلمبرداري استودیو 8

 گازوئیل پمپ و جک– شناور هاي پمپ و آب پمپ تعمیرکاران 9
 خودرو

 صنعتی برق خدمات 10

 صنعتی – خانگی برقی وسایل پیچی سیم 11

 کامپیوتر تعمیرکار 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از نظر 

 فرمانداری فاقد مغاریت است 

 مهر و امضا  فرماندار مهر و امضا رییس شورا  مهر و امضا شهردار

گروه تعمیرکاران لوازم برقی ، الکتریک ، صوتی و   -8

تصویری و فیلمبرداری ، فروشندگان و نظایر آن

 



 

 

 

 

 فروشندگان قطعات اتوموبیل و موتورسیکلت و نظایر آنگروه 

 

 ضریب شغل عناوین صنوف ردیف

  آالت ماشین و اتومبیل یدکی لوازم 1
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 دوچرخه و سیکلت موتور یدکی لوازم فروشندگان 2

 اتومبیل دوم دست لوازم فروشندگان و اوراقچی 3

 اتومبیل خم شیشه فروشندگان 4

 دوچرخه و سیکلت موتور فروشندگان 5

 )نمایشگاه( اتومبیل فروشندگان 6

 ، موتورسیکلت ، تراکتور ، اتومبیل الستیک فروشندگان 7
 دوچرخه

 فنر فروشندگان و سازندگان 8

 خودروها انواع باطري و استارت – دینام فروشندگان 9

 اتومبیل قیرپاشی 10

 اتومبیل رنگ فروشندگان 11

 سازي خودرو هاي شرکت نمایندگی 12

 خودرو مجاز هاي تعمیرگاه نمایندگان 13

 سازي رادیاتور 14

 یخ وضد موتور روغن فروشندگان 15

 کشاورزي وموتورهاي آالت ماشین فروشندگان 16

 نمایشگاه اتومبیل 17
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات تهیه و تنظیم گردید

ور طبق ضوابط و تعرفه های مذک

 مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از نظر 

 فرمانداری فاقد مغاریت است 

 مهر و امضا  فرماندار مهر و امضا رییس شورا  مهر و امضا شهردار

گروه فروشندگان قطعات اتوموبیل و موتورسیکلت و نظایر  -9

 آن  



 

 

 

 

 

 ضریب شغل عناوین صنوف ردیف

  سنگ زغال و زغال ، چوب فروشندگان 
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 فروشی حصیر و یباف حصیر 2

 کارگاه( کمد و درب ، صندلی :شامل دهنه دو تا مبل نمایشگاه 3

 فلزي و چوبی صندلی– معمولی(  هاي

 دهنه دو از بیش مبل نمایشگاه 4

 اضافی طبقه هر براي مبل نمایشگاه 5

 و کاري معرق – مینیاتور و کاري منبت و کاري خاتم فروشگاه 6
 مبل کوبان رویه

حان و سازندگان قالب های چوبی ، حکاکی مهر پالستیکی طرا 7

، پالک سازی ، صحاف ، آلبوم ساز و قاب ساز ، طراحان 

 مدل کفش 

 قاب ، ساز آلبوم ، پالستیکی ، فلزي ، چوبی از )اعم ساز دکور 8
 ساز(

 آن نظایر و کبریت تمبر کلکسیون هاي فروشگاه و ها نمایشگاه 9

 و کار آهن کابینت و جز صورت به فلزي اتمصنوع فروشندگان 10
 آن نظایر

 تخته و تراورس و چوب انواع فروشان عمده 11

 1 )بند( جزء فروشندگان 12

 بري چوب هاي کارگاه 13

 پرندگان قفس انواع فروشندگان و سازندگان 14

 تعمیرات مقوایی کارتن جز فروشندگان 15

 چوب رنگ )نجار( درودگران 16

 ساز جعبه ، سازي کارتن 17

 دهنه دو تا کودك مبلمان و البسه هاي نمایشگاه 18

 دهنه دو از بیش کودك مبلمان و البسه هاي نمایشگاه 19

 اضافی طبقه هر براي کودك مبلمان و البسه هاي نمایشگاه 20

 نرده گل – خاردار سیم فلزي پایه – آهنی پنجره و درب آهنگران 21

 کاران یومآلمین 22

 حلب – طبی لوازم و بشکه انواع و بخاري و مولر کانال سازندگان 23
 بري

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از نظر 

 فرمانداری فاقد مغاریت است 

 مهر و امضا  فرماندار مهر و امضا رییس شورا  و امضا شهردارمهر 

گروه درودگران و سازندگان مبل و صندلی و صنایع فلزی   -10

، آهن کار ، فروشندگان و نظایر آن

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 ضریب شغل عناوین صنوف ردیف

 گالوانیزه و فلزي هاي لوله انواع و پروفیل ، آهن فروشندگان 24

 فرغون– خرطومی لوله –
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 ، پنجره و درب قبیل از ساختمان اسقاطی لوازم فروشندگان 25
 کهنه پالستیک

 سازي قالب و گري ریخته 26

 پرداخت ، فلز ورشورنگ و کرم و نیکل آب قبیل از فلزات آبکاران 27
 کاران مونتاژ و فلزات کاري

 ساختمان تزیینات 28

 آهن ضایعات فروشندگان 29

 صندوق گاو فروشندگان 30

 آشپزخانه اوپن آرك سازندگان 31

 گالس فایبر فروشندگان و سازندگان 32

 فیبر -الیی سه تخته فروشندگان 33

 آهن و گالوانیزه ورق مس، خمکاري 34

 کابینت سازندگان 35

 چوبی و فلزي مصنوعات نقاشی 36

 آهن برشکاري 37

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات بررسی و تصویب گردید

رسی کارشناسی انجام شد و از نظر بر

 فرمانداری فاقد مغاریت است 

 مهر و امضا  فرماندار مهر و امضا رییس شورا  مهر و امضا شهردار

گروه درودگران و سازندگان مبل و صندلی و صنایع فلزی ،   -10

آهن کار ، فروشندگان و نظایر آن

 



 

 

  

 لضریب شغ عناوین صنوف ردیف

 و یراق،دستگیره،قفل و وابزار وساختمانی بهداشتی لوازم 1
 آن نظایر و بنایی لوازم و رنگ لوال،قلموي
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 بلوك تیرچه – فروشان مصالح 2

 فشاري و ماشینی هاي آجر فروش دفاتر 3

 آن نظایر و استخر لوازم و رنگ انواع فروشندگان 4

 ساختمان نقاشی 5

دگان تهویه مطبوع ساختمان از قبیل چیلر، فن کوئل فروشن 6

 ، شوفاژ مشعل های حرارتی ، هواکش ، بادبزن های برقی 

 پولیکا انواع و فارسیت و ایرانیت انواع فروشندگان 7

 قیرگونی کنف، ، گونی انواع فروشندگان 8

 ساخته پیش هاي گچبري فروشندگان 9

 تهساخ پیش هاي درب هاي فروشگاه 10

 فلزي داربست دهندگان اجاره 11

 بذر و آلی هاي کود و نباتی آفات دفع و سموم فروشندگان 12
 وشیمیایی کشاورزي

 برودتی و حرارتی هاي دستگاه فروشندگان 13

 سازي موزاییک و سرامیک و کاشی فروشندگان 14

 آن نظایر و ساختمانی سنگ فروشندگان 15

 ها بر شیشه 16

 گاز و گرم و سرد آب از اعم ساختمان کشی لهلو 17

 کشاورزي آالت ابزار دهی کرایه دفاتر 18

 ایزوگام – ساختمان بام کاران آسفالت 19

 نبشی – ستون صفحه -میلگرد – تیرآهن فروشندگان 20

 سازان کرکره انواع 21

 دوم دست بخاري – آبگرمکن – نفت -آب تانکر فروشندگان 22

 میکسچر دستگاه با ریزان بتون و ژبندانشنا 23

 کوبی وسنگ بري سنگ کارگاههاي 24

 وصنعتی ساختمانی االت آهن انواع فروشان وعمده کنندگان وارد 25

 ویونولیت شیشه پشم اسفنجی کاالي فرشندگان 26

 ساز نعل و نعلبند ساز(، )کلید چلنگر 27

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 تهیه و تنظیم گردیدمقررات 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از نظر 

 فرمانداری فاقد مغاریت است 

 مهر و امضا  فرماندار مهر و امضا رییس شورا  مهر و امضا شهردار

گان مصالح ساختمانی و ابزار آالت گروه فروشند  -11

و نظایر آن

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضریب شغل عناوین صنوف ردیف

  ساز طال و فروش طال 1
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 جات بدلی و کار ملیله و فروش نقره و ساز نقره 2

 فروش فیروزه و عقیق 3

 فروشی عتیقه 4

 ساعت انواع فروشان عمده 5

 5 ))بند جزء ساعت فروشندگان 6

 آن نظایر و ( سکه و ارز )فروشندگان ها صرافی 7

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از نظر 

 فرمانداری فاقد مغاریت است 

 مهر و امضا  فرماندار مهر و امضا رییس شورا  مهر و امضا شهردار

 گروه فروشندگان طال و جواهر و ساعت فروش و نظایر آن -12



 

 

 

 ضریب شغل عناوین صنوف ردیف

  سوختی مواد فروش دولتی و اختصاصی بنزین پمپ هاي جایگاه 1
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 جزیی طور به نفت فروش شعب 2

 مازوت ، گازوییل مشعل، نفت پیمانکاران 3

 نشانی آتش ایمنی وسایل فروشان عمده 4

 4) )بند جزء فروشندگان 5

 داران جرثقیل 6

 آکواریوم فروشندگان و تزیینی هاي ماهی دهندگان پرورش 7

 قلع و مس فروشان عمده 8

 مسی ظروف فروشندگان و ساز مس و گر سفید 9

 نظامی عالئم و پرچم ، یراق فروشندگان و سازندگان 10

 ها خانه سرد 11

 بازرگانی کاالهاي انبار 12

 فروش قناري و پرنده 13

 شکار و ماهی صید لوازم فروشان عمده 14

 1))بند جزء فروشندگان 15

مصرف شبکه گسترده مانند تعاونی  تعاونی های توزیع و 16

های سپه ، شهر و روستا و نظایر آن ، شعب مرکزی تا 

سه سال بعد از تاسیس پرداخت عوارض معاف می باشند 

شعب فرعی تعاونی های توزیع ، مصرف کارمندان و 

کارگران سازمان های دولتی و غیر دولتی و کارخانجات 

رگ نظیر قدس ، شعب مرکزی و شعب فرعی فروشگاه های بز

 و نظایر آن 

 و سنگین نیمه و سنگین آالت ماشین نمایشگاه پروانه صدور 17
 عرصه متر 500 سقف تا تولیدي هاي کارگاه

 و سنگین نیمه و سنگین آالت ماشین نمایشگاه پروانه صدور 18
 عرصه متر 500 از باالتر تولیدي هاي کارگاه

 کاال نگهداري انبار 19

 ،کارگران همراه تلفن مشترکین خدمات و ابراتیمخ دفاتر 20
 پستی خدمات

 کفش لوازم فروشندگان 21

 و سازندگان و صنعتی هاي تیغه سازندگان و تعمیرکاران 22

 آن نظایر و ساطور -چاقو فروشندگان

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 ات بررسی و تصویب گردیدمقرر

بررسی کارشناسی انجام شد و از 

 نظر فرمانداری فاقد مغاریت است 

 مهر و امضا  فرماندار مهر و امضا رییس شورا  مهر و امضا شهردار

 گروه سایر اقالم عوارض جایگاه های فروش مواد نفتی و نظایر آن - -13



 

 

 

 

 ضریب شغل عناوین صنوف ردیف

  دي وي دي ، دي سی کاست، نوار فروش و تکثیر 23
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 قنادي لوازم فروشندگان 24

 تفلون ظروف تعمیرکاران 25

 طالق و ازدواج وکالت – حقوقی -)بیمه نمایندگی دفاتر انواع 26
 ( دفاتر سایر و

 زیارتی و سیاحتی تورهاي 27

 کفش چاپ ، پیراهن چاپ ، شابلون ، پارچه – چادر سیلک چاپ 28

 اعتباري صندوق و الحسنه قرض صندوق 29

 سیژناک گاز فروشندگان 30

 البسه شویی سنگ 31

 کارواش 32

 پرکنی نیک پیک و گاز کپسول فروشندگان 33

 آکواریوم و تزیینی هاي ماهی فروشندگان 34

 )پالستیکی و چوبی( میوه هاي جعبه فروشندگان 35
 ها فرآورده و محصوالت و کاال اقسام و انواع بندي بسته 36

 داران دکه و کیوسک 37

 نشانی آتش هاي وکپسول پرکنی گاز سیلندر هايشرکت 38

 پاالندوزي 39

 مس کاري کنده 40

 مخابراتی لوازم فروشندگان 41

 فروش جارو و جاروبند 42

 قالبدوزي و گلدوزي مغازه یا کارگاه 43

  

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و 

 مقررات تهیه و تنظیم گردید

و مقررات  تعرفه های مذکور طبق ضوابط

 بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از نظر 

 فرمانداری فاقد مغاریت است 

 مهر و امضا  فرماندار مهر و امضا رییس شورا  مهر و امضا شهردار

 گروه سایر اقالم عوارض جایگاه های فروش مواد نفتی و نظایر آن - -13


