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 عوارض عنوان ردیف
 در عمل مورد تعرفه

   94 سال

عوارض پذیره هر متر مساحت 
 محل کسب طبق تعرفه تجاری

 « الف» 

 S ×P ×3%  000/200  بریانی مرغ و( ساندویجی) فروشی اغذیه 1

 S ×P ×3%  000/330 فیلم ظهور و عکاسی یها آتلیه فیلمبرداری استودیوهای 2

 S ×P ×3%  000/211 ها نوشابه توزیع و پخش انبار 3

 S ×P ×3%  000/317 بازرگانی کاالهای انبار 4

 S ×P ×3%  000/200 سانترال برودتی و حرارتی تأسیسات اجراکنندگان 5

 S ×P ×3%  000/172  نویس ماشین آموزشگاههای 6

 S ×P ×3%  000/172  کامپیوتری آموزشگاههای 7

 S ×P ×3%  000/200 اتومبیل دوم دسته لوازم فروشندگان و اوراقچی 8

 S ×P ×3%  000/200 سبک خودروهای سازان اطاق 9

 S ×P ×3%  000/225 اطاق سازان خودروهای سنگین 10

 S ×P ×3%  000/160 (  فروش)  دوز نظامی لباس و کاله و آرم 11

 S ×P ×3%  000/200 (   کارگاه)  زیپ آجیل 12

 S ×P ×3%  000/500  بار وانت و سواری اتومبیل کرایه آژانسهای 13

 S ×P ×3%  000/200 ( آهنی و آلومینیومی)  ساز پنجره و درب آهنگران 14

 S ×P ×3%  000/185  تلفنی بوس مینی های آژانس 15

 S ×P ×3%  000/185 اریک وفایبرگالس کروم و نیکل فلزات کاران آب 16
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 S ×P ×3%  000/200 آئینه فروش ، آئینه ساز ، شمعدان ساز ، شمعدان فروش 17

 S ×P ×3%  000/185  سبک صافکاران و آهنگران 18

 S ×P ×3%  000/211 سنگین صافکاران و آهنگران 19

 S ×P ×3%  000/238  مردانه آرایشگاه 20

 S ×P ×3%  000/200 زنانه آرایشگاههای 21
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 «  ب» 

 عوارض عنوان ردیف
 در عمل مورد تعرفه

 94 سال

عوارض پذیره هر متر مساحت محل 
 کسب طبق تعرفه تجاری

 S ×P ×3%  000/211 بوفه های بستنی و تئاتر  23

 S ×P ×3%  000/172  باسکول 24

 S ×P ×3%  000/357 باربری 25

 S ×P ×3%  000/200 ( زءج)  فروش اتومبیل باطری 26

 S ×P ×3%  000/238 ( عمده)  فروشی اتومبیل باطری 27

 S ×P ×3%  000/185 پزی بامیه و باقلوا 28

 S ×P ×3%  000/357 مسافربری و باربری مؤسسات و بنگاهها 29

 S ×P ×3%    تئاتر و رستوران بدون سالم تفریحات کلوپهای و باشگاه 30

 S ×P ×3%  000/238 امالک مشاور و التمعام بنگاههای 31

 S ×P ×3%  000/211 اتومبیل کشی سیم و  ساز باطری 32

 S ×P ×3%  000/200 فروشی پیراهن و پوشاک  ، بوتیک 33

 S ×P ×3%  000/200 بارفروشان میوه و تره بار ) هرغرفه یا بنگاه ( 34

 S ×P ×3%  000/225    عالفها و  بنکداران 35

 S ×P ×3%  000/211  خشکبار و حبوبات بندی تهبس 36

 S ×P ×3%  000/172 پالستیکی های گونی انواع و نایلون برش 37

 S ×P ×3%  000/238 (  000 و ایروبیک)  ورزشی باشگاههای 38
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 «  پ» 

 عوارض عنوان ردیف
 در عمل مورد تعرفه

 94 سال

عوارض پذیره هر متر مساحت محل 
 اریکسب طبق تعرفه تج

 S ×P ×3%  000/211 فروشی پرده ، دوزی پرده 39

 S ×P ×3%  000/166 فروش پوستین و دوز پوستین 40

 S ×P ×3%  000/185 آکواریوم فروشندگان و تزئینی ماهیهای دهندگان پرورش 41

 S ×P ×3%  000/153 پرنده و قناری فروش 42

 S ×P ×3%  000/185 مازوت و کازوئیلی مشعل ، نفت پیمانکاران 43

 S ×P ×3%  000/145 (  جایگاه)  پرکنی نیک پیک 44

 S ×P ×3%  000/120 ( مغازه)  پرکنی نیک پیک 45

 S ×P ×3%  000/225  سواری های ماشین پارکینگهای و گاراژ و گاهها توقف 46

 S ×P ×3%  000/300 سنگین های ماشین پارکینگهای و گاراژ و گاهها توقف 47

 S ×P ×3%  000/160 پارکینگ در توقف ساعت24هر شهرداری اختیار در پارکینگهای و گاهها فتوق 48

 S ×P ×3%  000/225 سرویسها اتو و تعمیرگاهها 49

 S ×P ×3%  000/180 مکانیکی  های آموزش و رانندگی تعلیم 50

 S ×P ×3%  000/200 سازان تانکر 51

 S ×P ×3%  000/180 ریتکثی و کامپیوتری حروفچینی و تایپ 52

 S ×P ×3%  000/200 برقی جارو و لباسشوئی ، یخچال ، گرمکن آب ، کولر تعمیرکاران 53

 S ×P ×3%  000/211 آب پمپ الکتروموتور،ترانسفورماتور، تعمیرکاران 54

 S ×P ×3%  000/200  اتومبیل ضبط و رادیو  تعمیرکاران 55
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 «  ت» 

 عوارض عنوان ردیف
 در عمل مورد تعرفه

 94 سال

عوارض پذیره هر متر مساحت 
 محل کسب طبق تعرفه تجاری

 S ×P ×3%  000/200 ( موبایل) الکترونیکی و معمولی تلفنهای تعمیرکاران 56

 S ×P ×3%  000/211 سماور و بخاری مانندآبگرمکن خانگی گازسوز وسایل تعمیرکاران 57

 S ×P ×3%  000/185 ...و گاز و بآ از اعم ساختمان  کشی لوله و تعمیر 58

 S ×P ×3%  000/172 پروژکتور و فیلمبرداری ، عکاسی دوربین تعمیر 59

 S ×P ×3%  000/180 سیمانی کولهای و بلوک تولید 60

 S ×P ×3%  000/185 سازی موزائیک و بتونی قطعات و بلوک یونی تولید 61

 S ×P ×3%  000/200 دوچرخه ، موتورسیکلت تعمیر 62

 S ×P ×3%  000/185 سازی اگزوز و رادیاتور ،  تعمیر 63

 S ×P ×3%  000/220  سبک خودروهای انواع تعمیر 64

 S ×P ×3%  000/200 چرخ باالنس ، پنچرگیری آپارات روغن تعویض 65

 S ×P ×3%  000/185 تعمیرکاران پمپ فارسونگا  66

 S ×P ×3%  000/180  اتومبیل تودوزی 67

 S ×P ×3%  000/225  فلزات و اتومبیل تراشکاران 68

 S ×P ×3%  000/211  ساعت و ویدیو ، تصویری و صوتی وسائل تلویزیون رادیو تعمیرکاران 69

 S ×P ×3%  000/200 تعمیرات و نمایندگی صوتی و تصویری  70
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 S ×P ×3%  000/185 تنظیم موتور با دستگاه    71

 S ×P ×3%  000/172 ن فرشتعمیرکاران و رفوگرا  72

 S ×P ×3%  000/200 واکس و کفش تعمیرکاران 73

 S ×P ×3%  000/184 تزئینی نقاش ، خطاط ، نویس تابلو 74

 S ×P ×3%  000/153 موسیقی و سنتی وسایل تعمیرکاران 75

 S ×P ×3%  000/330  شهرستانها و درتهران گسترده شبکه با مصرف و توزیع های تعاونی 76
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 عوارض عنوان ردیف
 در عمل مورد تعرفه

 94 سال

عوارض پذیره هر متر مساحت 
 محل کسب طبق تعرفه تجاری

 S ×P  ×3%  000/330  پیام و اتکا ، رفاه ای زنجیره سپه،روستاوفروشگاههای تعاونیهای 77

 S ×P  ×3%  000/205 خانگی لوازم انواع تعمیرکاران 78

 S ×P  ×3%  000/211  جواهر و طال انتعمیرکار 79

 S ×P  ×3%  000/238 راهسازی و سنگین آالت ماشین تعمیرکارومکانیک 80

81 
محل فعالیت صنفی در صورت داشتن پراونه کسب مربوط به صنف مورد  تغییر
  نظر 

 درصد عوارض سالیانه  60  درصد عوارض سالیانه  60 

 «  ج» 

 S ×P  ×3%  000/225 داران جرثقیل 82

 S ×P  ×3%  000/264 اتومبیل معاینه مراکز 83

 S ×P  ×3%  000/222 جگرکی 84

 S ×P  ×3%  000/225 دولتی و اختصاصی سوختی مواد جایگاههای 85

 « چ» 

 S ×P  ×3%  000/238 چلوخورشتی و چلوکبابی 86

 S ×P  ×3%  000/225  سازی گراور و مسطح ماشینهای دارای های چاپخانه 87

 S ×P  ×3%  000/245 افست ماشینهای دارای های چاپخانه 88

 S ×P  ×3%  000/245 چاپ سیلک و لیتوگرافی و گراور سازی  89

 « ح» 
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  اعتباری و مالی مؤسسات و بانکها افتتاح حق 90
 دراعیان ضرب ای منطقه قیمت برابر 9

 ملک

 ضرب ای منطقه قیمت برابر 9
 ملک دراعیان

 S ×P  ×3%  000/172 مهرسازی و سازی پالک و مهرپالستیکی کاکیح 91

 S ×P  ×3%  000/172 فروشی حصیر و حصیربافی 92

 S ×P  ×3%  000/200  حلواجات 93

 «  خ» 

 S ×P  ×3%  000/225    زنانه خیاطی 94

 S ×P  ×3%  000/238 مردانه خیاطی 95

 S ×P  ×3%  000/211 فروشی خرازی 96

 S ×P  ×3%  000/180 فروشی خواروبار 97
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 عوارض عنوان ردیف
 در عمل مورد تعرفه

 94 سال

عوارض پذیره هر متر مساحت 
 محل کسب طبق تعرفه تجاری

 «  د» 

 S ×P  ×3%  000/172   رسمی اسناد و طالق و ازدواج دفاتر 98

 S ×P  ×3%  000/211 سیاحتی ، زیارتی ، مسافری دفاترآژانسهای 99

 S ×P  ×3%  000/264 دادگستری کارشناسان و حقوقی وکالی دفاتر 100

 S ×P  ×3%  000/185 دوخته فروشی و سری دوزی  101

 S ×P  ×3%  000/204 مسافربری بلیط فروش دفاتر 102

 S ×P  ×3%  000/238 ماشینی یا و فشاری آجرهای دفاترفروش 103

 S ×P  ×3%  000/264 وپیمانکاران اطعومق مشاور دفاترمهندسین 104

 S ×P  ×3%  000/238 گمرکی و حقوقی ، مالی دفاترحساب 105

 S ×P  ×3%  000/185 (  دهندگان کرایه)  فلزی داربست دفاتر 106

 S ×P  ×3%  000/264 چوبی شبکه و صندوق سازندگان و ونجار درودگری 107

 S ×P  ×3%  000/211 ستیکیپال و فلزی و چوبی از اعم دکورسازی 108

 S ×P  ×3%  000/160 خارجی مطبوعات و جراید فروش های دکه 109

 S ×P  ×3%  000/211 پستی و مخابراتی دفاتر 110

 S ×P  ×3%  000/172 سازان داشبورت 111

 S ×P  ×3%  000/160 دارالتحریر و دارالترجمه 112

 S ×P  ×3%  000/220 (کونیمس و تجاری) رسانی گاز شرکتهای دفاتر 113
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 S ×P  ×3%  000/211 رطوبتی ضد عایق نصب و ایزوبام و قیر فروش دفاتر 114

 S ×P  ×3%  000/185 مایع کاز سیلندرهای توزیع های نمایندگی دفاتر  115

 S ×P  ×3%  000/220 باالبر و آسانسور نصب دفاتر 116

 S ×P  ×3%  000/172  مداحی دفاتر 117

 S ×P  ×3%  000/165  دامداری و مرغداری خدمات دفاتر 118

 S ×P  ×3%  000/187  مؤسساتخدماتی انواع و نشانی آتش و ایمنی خدمات و فروش دفاتر 119
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 عوارض عنوان ردیف
 در عمل مورد تعرفه

 94 سال

عوارض پذیره هر متر مساحت 
 محل کسب طبق تعرفه تجاری

 «  ر» 

 S ×P  ×3%  000/225 یخته گری ، قالب سازی ، قالویز کاریر 120

 S ×P  ×3%  000/172 منسوجات رنگرزی 121

 S ×P  ×3%  000/225 فروشی پیتزا  و ها رستوران 122

 «  س» 

 S ×P  ×3%  000/238  پوشاک تولید و دوز سری 123

 S ×P  ×3%  000/356 کشاورزی وسایل ادوات فروش و ساخت 124

 S ×P  ×3%  000/180 فروشی امانت و سمساری 125

 S ×P  ×3%  000/145 جزء فروشندگان و سراجان 126

 S ×P  ×3%  000/241 مارکت سوپر 127

 S ×P  ×3%  000/238 ها سردخانه 128

 S ×P  ×3%  000/145 سازان وگلگیر پرسکاران و سپرسازان 129

 S ×P  ×3%  000/211 رونیکالکت لوازم جزء فروشندگان و کشی سیم 130

 S ×P  ×3%  000/172 ( حلبی سازی) بشکه انواع و لوله ، کولر کانال انواع سازندگان 131

 S ×P  ×3%  000/200  گوشت سوپر 132

 S ×P  ×3%  000/120 دستی پرندگان قفس انواع فروشندگان و سازندگان 133

 S ×P  ×3%  000/277  حجاری و تراشی سنگ 134
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 S ×P  ×3%  000/238 سنگین های ماشین تانکر سازندگان 135

 S ×P  ×3%  000/160 عزاداری و ترحیم های سالن 136

 S ×P  ×3%  000/200 سازندگان کفشهای دست دوز و پرسی) تکساز ( 137

 S ×P  ×3%  000/200 آماده غذاهای فروش سرویس 138

 S ×P  ×3%  000/211 برق تابلو فروشندگان و سازندگان 139
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 ردیف

 عوارض عنوان
 در عمل مورد تعرفه

 94 سال

عوارض پذیره هر متر مساحت محل 
 کسب طبق تعرفه تجاری

 «  ش» 

 S ×P  ×3%  000/238  خدماتی شرکتهای 140

 S ×P  ×3%  000/225  لبنی و غذایی مواد پخش شرکتهای 141

 S ×P  ×3%  000/211 ای شیشه یزهایم انواع فروشندگان و گر شیشه 142

 S ×P  ×3%  000/172  جزئی بصورت نفت فروشی شعبه 143

 S ×P  ×3%  000/225 دستباف  فرش  فروش شرکتهای 144

 
 S ×P  ×3%  000/160 سازی قاب و آلبوم و صحافی 145

 
 S ×P  ×3%  000/660 فروشی جواهر و طال 146

 S ×P  ×3%  000/211 چوبی هایقالب سازندگان و طراحان 147

 
 S ×P  ×3%  000/200 000 و ها سس انواع فروشان عمده 148

 S ×P  ×3%  000/166 فروشی عسل 149

 S ×P  ×3%  000/180 (  گیاهی داروهای)  عطاری 150

 S ×P  ×3%  000/330 کاغذ انواع فروشان عمده 151

 S ×P  ×3%  000/330 مقوائی کارتن فروشان عمده 152

 S ×P  ×3%  000/245 پوستر انواع و التحریر لوازم فروشان عمده   153
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 S ×P  ×3%  000/225 مالمین و پالستیکی لوازم ظروف فروشان عمده   154

 S ×P  ×3%  000/200 عمده فروشان ماشینهای حساب و ماشین تحریر 155

 S ×P  ×3%  000/211 تخته و تراوری چوب انواع فروشان عمده   156

 S ×P  ×3%  000/211 نشانی آتش و ایمنی وسائل فروشان عمده 157

158 
 جوش،ترانس دستگاه ازقبیل صنعتی وسائل انواع  فروشان عمده

 تراش برق،ماشین
000/330  S ×P  ×3% 

 S ×P  ×3%  000/230 قهوه و بستنی ماشینهای  فروشان عمده  159

 S ×P  ×3%  000/230 شکار و یماه صید لوازم  فروشان عمده  160

 S ×P  ×3%  000/204 ,علوفه و دام طیور خوراک فروشان عمده   161

 S ×P  ×3%  000/238 زیبائی و آرایشی لوازم فروشان عمده 162
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 عوارض عنوان ردیف
 در عمل مورد تعرفه

 94سال 

عوارض پذیره هر متر مساحت محل 
 کسب طبق تعرفه تجاری

 S ×P  ×3%  000/238 بهداشتی لوازم و مواد فروشان مدهع 163

 S ×P  ×3%  000/238 طبی و آفتابی عینکهای فروشان عمده 164

 S ×P  ×3%  000/185 تراش ریش ماشینهای و صورت تیغ انواع فروشی عمده 165

 S ×P  ×3%  000/330 آالت ماشین و اتومبیل یدکی لوازم فروشان عمده 166

 S ×P  ×3%  000/290 فروشان ترانسفورماتور و الکتروموتورعمده  167

 S ×P  ×3%  000/238 عمده فروشان انواع  باطری اتومبیل 168

 S ×P  ×3%  000/238 یخ ضد و موتور روغن فروشان عمده 169

 S ×P  ×3%  000/238 دوچرخه و موتورسیکلت فروشان عمده 170

 S ×P  ×3%  000/225 چوب و زغال فروشان عمده 171

 S ×P  ×3%  000/317 ... ( و دستشوئی و  کاشی)  ساختمان بهداشتی وسائل فروشان عمده 172

 S ×P  ×3%  000/225 شیشه وپشم اسفنجی کاالهای فروشان عمده  173

 S ×P  ×3%  000/303  ساختمان شیشه انواع فروشان عمده  174

 S ×P  ×3%  000/302 الکتریکی لوازم  فروشان عمده 175

 S ×P  ×3%  000/211 موسیقی و سنتی وسائل فروشان عمده 176

 S ×P  ×3%  000/200 بازی اسباب  فروشان عمده 177

 S ×P  ×3%  000/225 مایع گاز سیلندرهای توزیع های نمایندگی دفاتر فروشان عمده  178
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 S ×P  ×3%  000/225 ماشین و ساختمان نقاشی رنگ انواع فروشان عمده 179

 S ×P  ×3%  000/225 ساعت انواع فروشان عمده 180

 S ×P  ×3%  000/238 نفتی و الکتریکی و خانگی لوازم فروشان عمده 181

 S ×P  ×3%  000/225 آالت چینی و بلور فروشان عمده  182

 S ×P  ×3%  000/238 سانترال شوفاژ و چیلر و ساختمان مطبوع تهویه لوازم فروشان عمده 183

 S ×P  ×3%  000/211 فروشی انگشتر و فیروزه و عقیق 184
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 عوارض عنوان ردیف
 در عمل مورد تعرفه

 94 سال

عوارض پذیره هر متر مساحت محل 
 کسب طبق تعرفه تجاری

 S ×P  ×3%  000/245 فروشی عتیقه 185

 S ×P  ×3%  000/180 فروش سقط و عطار 186

187 
 های نمایندگی و سازی راه آالت ماشین و اتومبیل فروشان عمده 

 مربوطه
000/396  S ×P  ×3% 

 S ×P  ×3%  000/462 دوچرخه ، موتور ، تراکتور ، اتومبیل الستیک فروشان عمده 188

 S ×P  ×3%  000/238 رادیو و تصویری و صوتی وسائل فروشان عمده 189

 S ×P  ×3%  000/232 ساعت یباطر و ساعت انواع فروشان عمده  190

 S ×P  ×3%  000/330  فیلمبرداری و عکاسی دوربینهای فروشان عمده 191

 S ×P  ×3%  000/238 فاستونی و پارچه انواع فروشان عمده 192

 S ×P  ×3%  000/225 پوشاک انواع فروشان عمده   193

 S ×P × 3%  000/225 عمده فروشان لوازم مهندسی و نقشه کشی 194

 S ×P  ×3%  000/317  فلزی های لوله ، پروفیل آهن فروشان عمده 195

 S ×P  ×3%  000/211 دستگیره و  لوال و قفل ازقبیل ابزار فروشان عمده  196

 S ×P  ×3%  000/220 000 و آجدار ورقه و ایرانیت انواع  فروشان عمده 197

 S ×P  ×3%  000/238 خشکبار و آجیل فروشان عمده  198

 S ×P  ×3%  000/211 شکالت و نقل و نبات آب فروشان عمده  199

 S ×P  ×3%  000/238 خارجی و داخلی چای فروشان عمده  200
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 S ×P  ×3%  000/211 جات ادویه فروشان عمده 201

 S ×P  ×3%  000/211 حلواجات فروشان عمده  202

 S ×P  ×3%  000/250 خارجی و داخلی برنج فروشان عمده 203

 S ×P  ×3%  000/290 پوش کف انواع و موکت فروشان عمده 204

 S ×P  ×3%  000/343 ماشینی فرش فروشان عمده  205

 S ×P  ×3%  000/211 کرک ، مو ، پشم فروشان عمده  206

 S ×P  ×3%  000/211 پنبه فروشان عمده   207

 S ×P  ×3%  000/225 روتختی و پتو فروشان عمده 208

 S ×P  ×3%  000/225 000 و مرغ تخم ، کالباس ، سوسیس پخش و فروشان عمده  209

 S ×P  ×3%  000/220 نظایرآن و زیرپوش ، جوراب فروشان عمده 210
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 عوارض عنوان ردیف
 در عمل مورد تعرفه

 94 سال

عوارض پذیره هر متر مساحت محل 
 کسب طبق تعرفه تجاری

 S ×P  ×3%  000/225 چرم و چتایین عمده فروشا  211

 S ×P  ×3%  000/185 شمع انواع و واکس فروشان عمده  212

 S ×P  ×3%  000/185 کاموا فروشان عمده  213

 S ×P  ×3%  000/185 غیره و تترون ، شیمیائی الیاف  فروشان عمده   214

 S ×P  ×3%  000/220 ورزشی وسائل فروشان عمده 215

 S ×P  ×3%  000/180 فروشان گلهای مصنوعیعمده  216

 S ×P  ×3%  000/180 کنف و گونی فروشان عمده  217

 S ×P  ×3%  000/185 قرقره ، کالف ، نخ انواع فروشان عمده 218

 S ×P  ×3%  000/290 خرازی اجناس فروشان عمده 219

 سرقفلی عوارض 220

 معامله هنگام در3%
 راردادق در مندرج سرقفلی ارزش)  

 (   اجاره

  معامله هنگام در3%
 قرارداد د مندرج سرقفلی ارزش) 

 (   اجاره

 «  ف» 

 S ×P  ×3%  000/172 چوب و ذغال جزء فروشندگان 221

 S ×P  ×3%  000/172 اسفنجی کاالهای خرد جزء فروشندگان  222

 S× P  ×3%  000/211 ماشین رنگ و ساختمانی رنگهای انواع جزء فروشندگان  223
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 S ×P  ×3%  000/211 فروشندگان جزء لوازم خانگی 224

 S ×P  ×3%  000/211  تصویری و صوتی لوازم جزء فروشندگان 225

 S ×P  ×3%  000/264 الستیک جزء فروشندگان  226

 S ×P  ×3%  000/200 باطری و ساعت جزء فروشندگان  227

 S ×P  ×3%  000/211 عکاسی لوازم و مبردایفیل و عکاسی دوربینهای جزء فروشندگان  228

 S ×P  ×3%  000/200 بزازی و پارچه جزء فروشندگان 229

 S ×P  ×3%  000/200 پوشاک جزء فروشندگان  230

 S ×P  ×3%  000/200 الکتریکی لوازم جزء فروشندگان 231
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 عوارض عنوان ردیف
 در عمل مورد تعرفه

 94 سال

ره هر متر مساحت محل عوارض پذی
 کسب طبق تعرفه تجاری

 S ×P  ×3%  000/200  چوبی و فلزی مصنوعات و اداری لوازم جزء فروشندگان 232

 S ×P  ×3%  000/185 بازی اسباب و کودک سیسمونی و لباس جزء فروشندگان  233

234 
 و الیی ، زیپ ، نخ قبیل از خیاطی لوازم انواع جزء فروشندگان

  مویی
000/172  S ×P  ×3% 

235 

 
 S ×P  ×3%  000/211 تهویه و شوفاژ تأسیساتی وسائل جزء فروشندگان

 S ×P  ×3%  000/211 کشی نقشه و مهندسی لوازم جزء فروشندگان 236

 S ×P  ×3%  000/22 فلزی های لوله ، پروفیل آهن جزء فروشندگان 237

 S ×P  ×3%  000/200 دستگیره و لوله ازقبیل یراق و  ابزار جزء فروشندگان 238

 S ×P  ×3%  000/200  آجدار ورقهای و ایرانیت انواع جزء فروشندگان 239

 S ×P  ×3%  000/200 سبزی و میوه جزء فروشندگان  240

 S ×P  ×3%  000/200 فروشندگان جزء انواع خشکبار 241

 S ×P  ×3%  000/185 نقل و آبنبات جزء فروشندگان 242

 S ×P  ×3%  000/200 برنج و حبوبات جزء روشندگانف 243

244 
 مرغ تخم ، کالباس ، سوسیس)  پروتئینی مواد جزء فروشندگان

 (  غیره و
000/200  S ×P  ×3% 

 S ×P  ×3%  000/200  پرنده و ماهی ، مرغ جزء فروشندگان 245
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 S ×P  ×3%  000/172  کاکائو و قهوه جزء فروشندگان 246

 S ×P  ×3%  000/200  خارجه و داخله چای جزء دگانفروشن 247

 S ×P  ×3%  000/160  دخانیات جزء فروشندگان 248

 S ×P  ×3%  000/200 دیواری کاغذ ، پوش کف ، موکت جزء فروشندگان 249

 S ×P  ×3%  000/264 ماشینی فرش جزء فروشندگان 250

 S ×P  ×3%  000/185 نخ و کرک و مو فرش جزء فروشندگان 251

 S ×P  ×3%  000/185 پنبه جزء  فروشندگان 252

 S ×P  ×3%  000/211 000 و حوله ، روتختی ، پتو جزء  فروشندگان 253
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 عوارض عنوان ردیف
 در عمل مورد تعرفه

 94 سال

عوارض پذیره هر متر مساحت محل 
 کسب طبق تعرفه تجاری

 S ×P  ×3%  000/160 سایبان و مهخی چادر انواع جزء فروشندگان 254

 S ×P  ×3%  000/225 کفش و کیف جزء  فروشندگان 255

 S ×P  ×3%  000/200 رنگرزی 256

 S ×P  ×3%  000/200 زیلو و ، جاجیم ، گلیم جزء فروشندگان 257

 S ×P  ×3%  000/172 کاموا جزء فروشندگان 258

 S ×P  ×3%  000/185 تریکو و کشباف کاالهای جزء فروشندگان 259

 S ×P  ×3%  000/160 فروشندگان جزء الیاف شیمیائی از قبیل تترون  260

 S ×P  ×3%  000/200 ورزشی وسائل جزء فروشندگان 261

 S ×P  ×3%  000/200 فروشندگان جزء گونی و کنف 262

 S ×P  ×3%  000/160 غیره و خز مانند قیمتی پوست انواع جزء فروشندگان  263

 S ×P  ×3%  000/172  آالت چینی و بلور جزء فروشندگان  264

 S ×P  ×3%  000/172 کادوئی و لوکس اجناس جزء فروشندگان  265

 S ×P  ×3%  000/172 تزئینی های مجسمه جزء فروشندگان 266

 S ×P  ×3%  000/145   سفالین لوازم و ظروف جزء فروشندگان 267

 S ×P  ×3%  000/145 تزئینی درختچه و مصنوعی یگلها جزء فروشندگان  268

 S ×P  ×3%  000/160 فروشندگان جزء لوازم صید ماهی 269
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 S ×P  ×3%  000/160  تصویری و صوتی قطعات جزء فروشندگان  270

 S ×P  ×3%  000/172 پالستیکی وسایل و ظروف جزء فروشندگان 271

 S ×P  ×3%  000/200 قراضه آالت آهن جزء فروشندگان 272

 S ×P  ×3%  000/200 الوار و چوب انواع جزء فروشندگان  273

 S ×P  ×3%  000/200 نشانی آتش و ایمنی وسایل جزء فروشندگان 274

 S ×P  ×3%  000/185  صنعتی ابزار جزء فروشندگان  275

 S ×P  ×3%  000/172 بزرگ ترازوی و باسکول جزء فروشندگان  276

 S ×P  ×3%  000/200 خیاطی چرخهای انواع و بافندگی ماشینهای جزء گانفروشند 277

 S ×P  ×3%  000/200 فروشندگان جزء ساعت و باطری 278

 S ×P  ×3%  000/154 فروشندگان جزء انواع کاغذ 279

 S ×P  ×3%  000/200 پوستر و التحریر لوازم جزء فروشندگان  280
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 عوارض عنوان ردیف
 در عمل مورد تعرفه

 94 سال

عوارض پذیره هر متر مساحت محل 
 کسب طبق تعرفه تجاری

 S ×P  ×3%  000/166 آلومینیومی و روی ظروف انواع جزء  فروشندگان  281

 S ×P  ×3%  000/166 پزی خوراک چراغ و سماور جزء  فروشندگان 282

 S ×P  ×3%  000/180 ساختمانی های شیشه جزء  فروشندگان 283

284 
 و برقی گازی المپ ، توری چراغ ، فانوس جزء  فروشندگان

 تلفن
000/185  S ×P  ×3% 

 S ×P  ×3%  000/172 فلزی مصنوعات جزء  فروشندگان 285

 S ×P  ×3%  000/185 زیراکس و فتوکپی تحریر ، حساب ماشینهای جزء  فروشندگان 286

 S ×P  ×3%  000/238 سیمان و گچ ، آهن ازقبیل تمانیساخ مصالح جزء  فروشندگان 287

 S ×P  ×3%  000/172  دامی های دارو و سموم جزء فروشندگان 288

 S ×P  ×3%  000/185 چمدان و ساک و کیف انواع جزء  فروشندگان  289

 S ×P  ×3%  000/185 اتومبیل شیشه جزء  فروشندگان 290

 S ×P  ×3%  000/200 بهداشتی و زیبائی ، یآرایش لوازم جزء  فروشندگان 291

 S ×P  ×3%  000/182   جراحی و آزمایشگاهی لوازم جزء فروشندگان 292

 S ×P  ×3%  000/180 شوینده مواد و شیمیائی مواد جزء فروشندگان 293

 S ×P  ×3%  000/170 طبی و آفتابی عینکهای جزء فروشندگان 294

 S ×P  ×3%  000/238  آالت ماشین کیید لوازم جزء فروشندگان 295

 S ×P  ×3%  000/200 اسفنجی کاالهای جزء فروشندگان 296
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 S ×P  ×3%  000/200 فروشندگان جزء سنگهای تزئینی ساختمان و سنگ فروشان 297

 S ×P  ×3%  000/211 سرامیک و کاشی جزء فروشندگان 298

 S ×P  ×3%  000/160 فروشی فرده 299

 S ×P  ×3%  000/200  غیره و برک قبیل از لباس بزرگ گاههایفروش 300

 S ×P  ×3%  000/180 صندوق گاو فروشندگان 301

 S ×P  ×3%  000/166 الکی سیم و موتور الکترو لوازم فروشندگان 302
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 عوارض عنوان ردیف
 در عمل مورد تعرفه

 94 سال

عوارض پذیره هر متر مساحت محل 
 طبق تعرفه تجاریکسب 

303 
 کهنه های پنجره و درب)  ساختمان اسقاطی لوازم فروشندگان

 ) 
000/185  S ×P  ×3% 

 S ×P  ×3%  000/160 عروس لباس دهندگان کرایه و فروشندگان 304

 S ×P  ×3%  000/180 000 و  بال ، وین ، ملی کفش فروشگاههای 305

306 
 و کاری معرق ، کاری منبت ، کاری خاتم فروشگاههای

 مینیاتوری
000/172  S ×P  ×3% 

 S ×P  ×3%  000/152  دستی صنایع فروشگاههای 307

 S ×P  ×3%  000/145  نان ضایعات فروشندگان 308

 S ×P  ×3%  000/145 پالستیک ضایعات فروشندگان 309

 S ×P  ×3%  000/185 قراضه آالت آهن ضایعات فروشندگان 310

 S ×P  ×3%  000/200 کامپیوتر  خدمات افزارو نرم و افزار سخت فروشندگان 311

 S ×P  ×3%  000/211 فروشندگان ماشینهای بستنی و غیره 312

 S ×P  ×3%  000/160 شناسائی کارت و گواهینامه کاران پرس و فتوکپی 313

314 
 سی و کاست و ویدیوئی نوارهای دهندگان کرایه و فروشندگان

 دی
000/200  S× P  ×3% 

 S ×P  ×3%  000/220 موبایل فروشندگان 315

 «  ق» 

 S ×P  ×3%  000/225  قنادی 316



 1394و کسب و پیشه و فعالیت های شغلی و خدماتی شهرداری پاوه در سال  عوارض ساختمانی

 

رئیس شورای اسالمی شهر پاوه  -آشنا لطف الهی                                                               شهردار پاوه         –سالم خسروی                        

 
91 

 

 S ×P  ×3%  000/185  خانه قهوه 317

 « ک» 

 S ×P  ×3%  000/200 فروشی آبمیوه و فروشی بستنی ، تریا کافه 318

 معاف --- فروشی اغذیه سیار کیوسکهای 319

 عافم --- ها کتابفروشی 320

 S ×P  ×3%  000/211 بری چوب کارگاه 321

 S ×P  ×3%  000/211 فروش کابینت و ساز کابینت 322

 S ×P  ×3%  000/172 پذیرائی ظروف و وسایل دهندگان کرایه 323

 S ×P  ×3%  000/172 جلوبندی و اتومبیل فنرساز کمک 324
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 عوارض عنوان ردیف
 در عمل مورد تعرفه

 94 سال

عوارض پذیره هر متر مساحت محل 
 کسب طبق تعرفه تجاری

 S ×P  ×3%  000/200 کافی نتها  325

 S ×P  ×3%  000/132  دستی آهنگر و تیزکنی اره کارگاه 326

 S ×P  ×3%  000/140 منازل و اتومبیل قفل تعمیرکار ، کلیدساز 327

 S× P  ×3%  000/192  مراسمات جهت باغات دهندگان کرایه 328

 S ×P  ×3%  000/204 آش پزی، ،حلیم کبابی 329

 S ×P  ×3%  000/166 فروشی سیرابی و پزی کله 330

 S ×P  ×3%  000/225 پزی شیرینی و قنادی کارگاه 331

 S ×P  ×3%  000/180 پزی کاک 332

 S ×P  ×3%  000/180 کاله دوزان و کاله فروشان  333

 S ×P  ×3%  000/211 قالیشوئی کارگاههای 334

 S ×P  ×3%  000/264 کارگاه طال و جواهر سازی  335

336 
 فایر آمپلی ، چراغ ، بلندگو مانند برقی وسایل دهندگان کرایه

 000 و
000/145  S ×P  ×3% 

 S ×P  ×3%  000/225 کارواش 337

 « گ» 

 S ×P  ×3%  000/185  فروشان گیوه 338
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 S ×P  ×3%  000/160  گرمابه 339

 «  ل» 

 S ×P  ×3%  000/160  خشکشوئی و لباسشوئی 340

 S ×P  ×3%  000/211 لبنی مواد فروشندگان و لبنیات 341

 S ×P  ×3%  000/160 واشرسازان و شیلنگ پرس و سازی سرشیلنگ و کوبی لنت 342

 « م» 

 S ×P  ×3%  000/225 آموزشگاهها و انتفاعی غیر مدارس 343

 S ×P  ×3%  000/172 ندیهاب ماست 344

 S ×P  ×3%  000/160 مسگر و فروش مس 345

 S ×P  ×3%  000/160 شیرخوار اطفال نگهداری پانسیونهای مهدکودک 346

 S ×P  ×3%  000/180 انتشاراتی مؤسسات 347

 S ×P  ×3%  000/180 ( دفاتر)  عمیق نیمه و عمیق چاههای حفاری 348
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 عوارض عنوان دیف
 در عمل مورد تعرفه

 94 سال

عوارض پذیره هر متر مساحت محل 
 کسب طبق تعرفه تجاری

 «  ن» 

 S ×P  ×3%  000/145  فروش نمک و کوب نمک 349

 S ×P  ×3%  000/180 اتومبیل نقاش 350

 S ×P  ×3%  000/232 پزی سفید و سنتی نانوائیهای 351

 S ×P  ×3%  000/450 اتوماتیک تمام و اتوماتیک نیمه نیماشی نانواهای 352

 S ×P  ×3%  000/360 نان فانتزی  353

 S ×P  ×3%  000/211 پزی برنجی نان 354

 S ×P  ×3%  000/185 زن پنبه ، دوز لحاف ، نداف 355

 S ×P  ×3%  000/245 مبل فروشگاه و نمایشگاه 356

 S ×P  ×3%  000/238 سترلو انواع فروشگاه و نمایشگاه  357

 S ×P  ×3%  000/475 اتومبیل فروش نمایشگاههای 358

 

 

 

 


