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عوارض بر اراضی: جدول شماره یک 

عنوان عوارضردیف

شاخص های تدوین نحوه 

محاسبه عوارض 

وترتیبات وصول

توضیحاتنوع دیوار

1
حصار فنس ، 

سیم ونظایرآنها
6ضریب مصوب شورا ی اسالمی معادل ×   (T)ضریب تعدیل×  (P)قیمت منطقه ای× طول 

8.5ضریب مصوب شورا ی اسالمی معادل ×   (T)ضریب تعدیل×  (P)قیمت منطقه ای× طول دیوار آجری2

3
دیوار بتونی 

پیش ساخته
10ضریب مصوب شورا ی اسالمی معادل ×   (T)ضریب تعدیل×  (P)قیمت منطقه ای× طول 

:سایر توضیحات

.قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می شود64که توسط کمیسیون ماده (P)قیمت منطقه ای-

.تعیین شده است%  16 معادل 1402 قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 64 موضوع ماده 3موضوع تبصره  (T)ضریب تعدیل-

.شهرستان تایباد می باشد (1401اجرایی در سال )1400/11/30 بر اساس آخرین دفترچه ارزش معامالتی امالک مصوب 1402مالک محاسبات عوارض وبهای خدمات سال -

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                                                  حسین دلیریان                                                    یوسف یوسفی                                                      ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                               قاسم غالمرضاپور                                                  آیدا عصمتی

صدور مجوز 

حصارکشی و 

دیوارکشی

نوع دیوار،حصار - طول 

، فنس و نظایر اینها
-

صورتجلسه

بسمه تعالي

فرمول محاسبه

در راستای اجرای تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار وهزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور این الیحه طبق

1402   شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11  جدول شماره یک شهرداری محترم راجع به عوارض مشروحه ذیل درجلسه مورخ  

.به تصویب رسید



-

عوارض بر مستحدثات مسکونی : جدول شماره دو 
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-----مشمول پرداخت عوارض نمی باشدپارکینگ

3240485869 ←ضریب مصوب شورا ی اسالمی معادل×  ضریب تعداد واحد ×   (T)ضریب تعدیل×  (P)قیمت منطقه ای× مساحت مسکونی

2

عوارض بر 

بالکن وپیش 

آمدگی

550500450-- ←ضریب مصوب شورا ی اسالمی معادل×  ضریب تعداد واحد ×   (T)ضریب تعدیل×  (P)قیمت منطقه ای× مساحت مسکونیمساحت

3

عوارض بر 

مستحدثات 

محوطه

طول وعرض

استخر ، 

آالچیق 

..و

170170170170170←ضریب مصوب شورا ی اسالمی معادل×    (T)ضریب تعدیل×  (P)قیمت منطقه ای× مساحت 

درصورت مطابقت 

با طرح های توسعه 

شهری

4

عوارض بر 

تراکم در حد 

مجاز

808897--←ضریب مصوب شورا ی اسالمی معادل× ضریب تعداد واحد ×   (T)ضریب تعدیل×  (P)قیمت منطقه ای× مساحت تراکم مسکونیمساحت

طبق طرح 

تفضیلی،رای 

و 5کمیسیون ماده 

100ماده 

:سایر توضیحات

. قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می شود64که توسط کمیسیون ماده  (P)قیمت منطقه ای-

.تعیین شده است%  16 معادل 1402 قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 64 موضوع ماده 3موضوع تبصره  (T)ضریب تعدیل-

.قانون شهرداری ها بر اساس همین عناوین محاسبه می گردد100عوارض زیربنای مازاد بر پروانه های ساختمانی صادره در صورت صدور رای ابقا در کمیسیون ماده -

 قانون درآمد  پایدار و هزینه شهرداری ها ودهیاری ها افراد تحت پوشش کمیته امداد وسازمان بهزیستی از2 ماده 1 دستور العمل اجرایی موضوع تبصره 15طبق ماده -

. متر مربع زیر بنا معاف خواهند بود100پرداخت عوارض پروانه مسکونی برای یک بار تا سقف 

.شهرستان تایباد می باشد (1401اجرایی در سال )1400/11/30 بر اساس آخرین دفترچه ارزش معامالتی امالک مصوب 1402مالک محاسبات عوارض وبهای خدمات سال -

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                                                  حسین دلیریان                                                    یوسف یوسفی                                                      ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                               قاسم غالمرضاپور                                                  آیدا عصمتی

عنوان عوارضردیف

شاخص های تدوین 

نحوه محاسبه 

عوارض وترتیبات 

وصول

نوع 

کاربری
فرمول محاسبه

برای طبقه

صدورپروانه 

ساختمانی 

زیربنا مسکونی

مساحت ، طبقات 

، تعداد واحد ، 

نوع بهره برداری

1

ضریب تعداد 

واحد برای تک 

 1واحدی ها 

بیش از یک 

 *  1.5واحد  

بالکن و پیش 

آمدگی فقط 

بسمه تعالي

صورتجلسه

در راستای اجرای تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار وهزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور این الیحه طبق

1402   شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11  جدول شماره دو شهرداری محترم راجع به عوارض مشروحه ذیل درجلسه مورخ  

.به تصویب رسید

توضیحات



-

(شامل تجاری ، اداری ، خدماتی ، صنعتی ، کشاورزی و سایر)عوارض بر مستحدثات غیر مسکونی:  جدول شماره سه 
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همکف
ضریب مصوب شورا ی اسالمی ×ضریب  تعداد واحد×P×T×مساحت 

←معادل
801208488160

2132222342←ضریب مصوب شورا ی اسالمی معادل×ضریب تعداد واحد×P×T×مساحت نیم طبقه

2538262850←ضریب مصوب شورا ی اسالمی معادل×ضریب تعداد واحد×P×T×مساحت اول به بعد

انباری و زیر 

زمین
2132222342←ضریب مصوب شورا ی اسالمی معادل×ضریب تعداد واحد×P×T×مساحت 

2

عوارض بر 

بالکن وپیش 

آمدگی

5508255786051100←ضریب مصوب شورا ی اسالمی معادل×ضریب تعداد واحد×P×T×مساحت اول به بعدمساحت

3

عوارض بر 

تراکم در حد 

مجاز

150225158165300←ضریب مصوب شورا ی اسالمی معادل× ضریب تعداد  واحد   ×P × T× مساحت  اول به بعدمساحت

طبق طرح تفضیلی،رای 

و ماده 5کمیسیون ماده 

100

:سایر توضیحات

. قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می شود64که توسط کمیسیون ماده  (P)قیمت منطقه ای-

.تعیین شده است%  16 معادل 1402 قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 64 موضوع ماده 3موضوع تبصره  (T)ضریب تعدیل-

.قانون شهرداری ها بر اساس همین عناوین محاسبه می گردد100عوارض زیربنای مازاد بر پروانه های ساختمانی صادره در صورت صدور رای ابقا در کمیسیون ماده -

شهرستان  (1401اجرایی در سال )1400/11/30 بر اساس آخرین دفترچه ارزش معامالتی امالک مصوب 1402مالک محاسبات عوارض وبهای خدمات سال -

.تایباد می باشد

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                                                  حسین دلیریان                                                    یوسف یوسفی                                                      ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                               قاسم غالمرضاپور                                                  آیدا عصمتی

عنوان عوارضردیف

شاخص های تدوین 

نحوه محاسبه 

عوارض وترتیبات 

وصول

طبقه

نوع کاربری

فرمول محاسبه

1

صدورپروانه 

ساختمانی زیربنا 

غیر مسکونی

مساحت ، طبقات 

، تعداد واحد

ضریب تعداد واحد 

برای تک واحدی ها 

 بیش از یک واحد  1

بالکن و پیش  *  1.5

آمدگی فقط مشمول 

 2پرداخت ردیف 

است

بسمه تعالي

صورتجلسه

در راستای اجرای تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار وهزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور این الیحه طبق

1402   شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11  جدول شماره سه شهرداری محترم راجع به عوارض مشروحه ذیل درجلسه مورخ  

.به تصویب رسید



-

عوارض بر تمدید پروانه های ساختمانی:  جدول شماره چهار 

عنوان عوارضردیف

شاخص های تدوین 

نحوه محاسبه 

عوارض وترتیبات 

وصول

مدت صدور 

پروانه
توضیحات

-مشمول پرداخت عوارض نیم باشدسال اول

%3ضریب مصوب شورا ی اسالمی معادل× عوارض پروانه ساختمانی به نرخ روز سال دوم

%5ضریب مصوب شورا ی اسالمی معادل× عوارض پروانه ساختمانی به نرخ روز سال سوم

%20به ضریب عوارض پروانه به نرخ روز اضافه می شود تا سقف %  2هر سال وسالهای بعد
به 

برای %2اضافه

هرسال

:سایر توضیحات

 قانون نوسازی و عمران شهری29بر اساس ماده -

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                                                  حسین دلیریان                                                    یوسف یوسفی                                                      ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                               قاسم غالمرضاپور                                                  آیدا عصمتی

تمدید پروانه 

ساختمانی

درصدی ازعوارض 

پروانه ساختمانی
1

امالکی که به دستور 

مراجع قضایی و شبه 

قضایی توقیف شده 

اند از این ضوابط 

.مثتثنی می باشند

بسمه تعالي

صورتجلسه

در راستای اجرای تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار وهزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور این الیحه طبق

1402   شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11  جدول شماره چهار شهرداری محترم راجع به عوارض مشروحه ذیل درجلسه مورخ  

.به تصویب رسید

فرمول محاسبه



-

عوارض تجدید پروانه ساختمانی:  جدول شماره پنج 

عنوان عوارضردیف

شاخص های تدوین نحوه 

محاسبه عوارض وترتیبات 

وصول

توضیحاتضوابط ترتیبات وصول

1
 تجدید پروانه 

ساختمانی

طبق ضوابط  هریک از 

عناوین مربوط به 

صدور پروانه های 

ساختمانی

در مواردی که تاری    خ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه ساختمانی به 

وع نشده باشد  اتمام رسیده باشد وعملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شر

،در صورنی که ضوابط طرح های توسعه شهری تغییر نموده وبا پروانه صادره 

ایط پیش گفته پروانه قبیل غیر  مغایرت داشته باشد،رصفا در صورت وجود همه شر

در این حالت عوار ض پروانه جدید . قابل اجرا بوده ، پروانه جدید صادر یم گردد

به نرخ روز محاسبه و عوارض پرداخت شده قبیل به عنوان طلب مودی لحاظ یم 

.گردد

الزم به توضیح است ، در مواردی 

که مودی درخواست اصالح پروانه 

ساختمانی را داشته باشد ، صرفا 

عوارض زیر بنای مازاد بر پروانه 

به نرخ روز طبق تعرفه عوارض 

.محاسبه  و وصول می گردد

:سایر توضیحات

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                                                  حسین دلیریان                                                    یوسف یوسفی                                                      ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                               قاسم غالمرضاپور                                                  آیدا عصمتی

بسمه تعالي

صورتجلسه

در راستای اجرای تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار وهزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور این الیحه طبق

1402   شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11  جدول شماره پنج شهرداری محترم راجع به عوارض مشروحه ذیل درجلسه مورخ  

.به تصویب رسید



-

عوارض آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی:  جدول شماره شش 

عنوان عوارضردیف

شاخص های تدوین نحوه 

محاسبه عوارض وترتیبات 

وصول

توضیحات

1
 آتش نشانی در هنگام 

صدور پروانه ساختمانی

ضریبی از عوارض صدور 

پروانه ساختمانی
%4ضریب مصوب شورای اسالمی معادل ×مبلغ عوارض صدور پروانه های ساختمانی 

در توسعه تجهیزات آتش100%  

نشانی هزینه می گردد

:سایر توضیحات

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                                                  حسین دلیریان                                                    یوسف یوسفی                                                      ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                               قاسم غالمرضاپور                                                  آیدا عصمتی

بسمه تعالي

صورتجلسه

در راستای اجرای تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار وهزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور این الیحه طبق

1402   شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11  جدول شماره شش شهرداری محترم راجع به عوارض مشروحه ذیل درجلسه مورخ  

.به تصویب رسید

ضوابط ترتیبات وصول



-

 سیصد و بیست و چهار هزار و سیصد  ریال282،000324،300لوکس اتاقیپانسیونها بدون غذا11

 دویست و سی و هشت هزار و پنجاه  ریال207،000238،050یک اتاقیپانسیونها بدون غذا21.1

 دویست و یازده هزار و ششصد  ریال184،000211،600دو اتاقیپانسیونها بدون غذا31.2

 پنجاه و نه هزار و هشتصد  ریال52،00059،800سه اتاقیپانسیونها بدون غذا41.3

 یکصد و چهل و نه هزار و پانصد  ریال130،000149،500یکنگهداری اطفال شیرخوار-مهد کودک51.4

 یکصد و بیست و پنج هزار و سیصد و پنجاه  ریال109،000125،350دونگهداری اطفال شیرخوار-مهدکودک62

 دویست و شصت و نه هزار و یکصد  ریال234،000269،100یککافی نت73

 نود و دو هزار ریال80،00092،000دوکافی نت80

 ششصد و هفتاد و هفت هزار و سیصد و پنجاه  ریال589،000677،350لوکسرستوران94

 چهارصد و پنجاه هزار و هشتصد  ریال392،000450،800یکرستوران104.1

 چهارصد و دو هزار و پانصد  ریال295،000402،500دورستوران114.2

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال195،000287،500سهرستوران124.3

 یک میلیون و یکصد و بیست و هفت هزار ریال980،0001،127،000یکآشپزخانه ها135

 نهصد و دو هزار و هفتصد و پنجاه  ریال785،000902،750دوآشپزخانه ها145.1

 دویست و نود و نه هزار ریال260،000299،000لوکسچلوکبابی و چلو خورشتی155.2

 دویست و هیجده هزار و پانصد  ریال130،000218،500یکچلوکبابی و چلو خورشتی165.3

 یکصد و پانزده هزار ریال51،000115،000سهچلوکبابی و چلو خورشتی175.4

 دویست و یازده هزار و ششصد  ریال184،000211،600لوکساغذیه فروشی خوراک سرد یا گرم186.1

 دویست و هفت هزار ریال153،000207،000یکاغذیه فروشی خوراک سرد یا گرم196.2

 یکصد و هفتاد و دو هزار و پانصد  ریال130،000172،500دواغذیه فروشی خوراک سرد یا گرم206.3

 یکصد و پانزده هزار ریال78،000115،000سهاغذیه فروشی خوراک سرد یا گرم216.4

 هشتاد هزار و پانصد  ریال36،00080،500چهاراغذیه فروشی خوراک سرد یا گرم226.5

 یک میلیون و یکصد و بیست و هفت هزار ریال980،0001،127،000کلتاالر پذیرایی236

 یکصد و هفتاد و پنج هزار و نهصد و پنجاه  ریال153،000175،950لوکسمرغ سوخاری و کنتاکی و پیتزا246.1

 دویست و پانزده هزار و ششصد و بیست و پنج  ریال130،000215،625یکمرغ سوخاری و کنتاکی و پیتزا256.2

 یکصد و سی و هشت هزار ریال90،000138،000دومرغ سوخاری و کنتاکی و پیتزا266.3

 چهارصد و چهل و هشت هزار و پانصد  ریال311،000448،500یکقلیان میوه ای-کافه سنتی277

 دویست و شصت و نه هزار و یکصد  ریال234،000269،100لوکسکافه قنادی287.1

 دویست و سی و هشت هزار و پنجاه  ریال207،000238،050یککافه قنادی297.2
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 یکصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال165،000189،750دوکافه قنادی307.3

 یکصد و شصت و شش هزار و هفتصد و پنجاه  ریال145،000166،750سهکافه قنادی317.4

 هفتاد و چهار هزار و هفتصد و پنجاه  ریال65،00074،750لوکسبوفه سینما و تئاتر و تماشاخانه3210.1

 پنجاه هزار و ششصد  ریال44،00050،600یکبوفه سینما و تئاتر و تماشاخانه3310.2

 چهل هزار و دویست و پنجاه  ریال35،00040،250دوبوفه سینما و تئاتر و تماشاخانه3410.3

 بیست و شش هزار و چهارصد و پنجاه  ریال23،00026،450سهبوفه سینما و تئاتر و تماشاخانه3510.4

 یکصد و هشتاد و چهار هزار ریال130،000184،000کلکافه تریا و بستنی فروشی3611

 یکصد و چهل و نه هزار و پانصد  ریال104،000149،500یککافه تریا و بستنی فروشی3711.1

 یکصد و نوزده هزار و ششصد  ریال82،000119،600دوکافه تریا و بستنی فروشی3811.2

 نود و چهار هزار و سیصد  ریال62،00094،300سهکافه تریا و بستنی فروشی3911.3

صفر ریال00تعمیرگاهها و اتوسرویسها4012

 هشتاد و پنج هزار و یکصد  ریال74،00085،100یکاتوسرویسها بدون تعمیرگاه4112.1

 هفتاد هزار و یکصد و پنجاه  ریال61،00070،150دواتوسرویسها بدون تعمیرگاه4212.2

 سی و چهار هزار و پانصد  ریال30،00034،500سهاتوسرویسها بدون تعمیرگاه4312.3

 یکصد و چهل و چهار هزار و نهصد  ریال126،000144،900یکاتوسرویسها با تعمیرگاه4412.4

 یکصد و هفتاد و چهار هزار و هشتصد  ریال152،000174،800دواتوسرویسها با تعمیرگاه4512.5

 یکصد و سی و شش هزار و هشتصد و پنجاه  ریال119،000136،850سهاتوسرویسها با تعمیرگاه4612.6

 یکصد و هشتاد و چهار هزار ریال87،000184،000چهارکارواش4712.7

 هشتصد و نود و هفت هزار ریال780،000897،000کلبنگاه و موسسات باربری و مسافربری4814

 چهارصد و هفتاد و چهار هزار و نهصد و پنجاه  ریال413،000474،950یکبنگاه و موسسات باربری و مسافربری4914.1

 دویست و هشتاد و چهار هزار و پنجاه  ریال247،000284،050دوبنگاه و موسسات باربری و مسافربری5014.2

 دویست و سی و هشت هزار و پنجاه  ریال207،000238،050سهبنگاه و موسسات باربری و مسافربری5114.3

 یکصد و چهار هزار و ششصد و پنجاه  ریال91،000104،650کلمراکز توزیع و عمده فروشی کالباس5216

 چهل و هفت هزار و یکصد و پنجاه  ریال041،00047،150کیوسکهای سیار اغذیه فروشی5317

کیوسکها و دکه های ثابت حواشی خیابان که دارای مجوز هستند5418
آخرین 

درجه 
 نود و هفت هزار و هفتصد و پنجاه  ریال85،00097،750

5519
-آموزشگاه ماشین نویسی حسابداری-گروه خدمات

-موسیقی-نقاشی-خیاطی-آرایشی-نقشه برداری-تقویتی
 بیست و هشت هزار و هفتصد و پنجاه  ریال25،00028،750عمده

 دویست و سی و هشت هزار و پنجاه  ریال207،000238،050کلمکانیکی-تعلیم رانندگی5620

 نود و چهار هزار و سیصد  ریال82،00094،300کلآرایشگاه مردانه5721

 هشتاد و هشت هزار و پانصد و پنجاه  ریال77،00088،550لوکسآرایشگاه مردانه5821.1

 هفتاد و سه هزار و ششصد  ریال64،00073،600دوآرایشگاه مردانه5921.2

 پنجاه و نه هزار و هشتصد  ریال52،00059،800سهآرایشگاه مردانه6021.3
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 چهل و چهار هزار و هشتصد و پنجاه  ریال39،00044،850چهارآرایشگاه مردانه6121.4

 سی و چهار هزار و پانصد  ریال30،00034،500پنجآرایشگاه مردانه6221.5

 یکصد و سی و یک هزار و یکصد  ریال114،000131،100عمدهآرایشگاه زنانه6322

 یکصد و بیست و پنج هزار و سیصد و پنجاه  ریال109،000125،350لوکسآرایشگاه زنانه6422.1

 نود و دو هزار ریال80،00092،000یکآرایشگاه زنانه6522.2

 نود و چهار هزار و سیصد  ریال82،00094،300دوآرایشگاه زنانه6622.3

 چهل و هفت هزار و یکصد و پنجاه  ریال41،00047،150سهآرایشگاه زنانه6722.4

 نود و هفت هزار و هفتصد و پنجاه  ریال65،00097،750عمدهموسسات ماساژ طبی و تناسب اندام و حمام سونا6823

 دویست و سی هزار ریال52،000230،000یکفروشندگان جزء لوازم آرایشی6925.3

 دویست و هفت هزار ریال39،000207،000دوفروشندگان جزء لوازم آرایشی7025.4

 یکصد و هفتاد و دو هزار و پانصد  ریال064،000172،500فروشندگان لوازم آزمایشگاهی و جراحی و طبی7127.1

 یکصد و سی و شش هزار و هشتصد و پنجاه  ریال119،000136،850یکفروشندگان جزء داروهای دامی 7228.1

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال195،000287،500یکفروشندگان جزء سموم و دفع آفات و کود شیمیایی7328.2

 یکصد و هشتاد و پنج هزار و یکصد و پنجاه  ریال161،000185،150یکفروشندگان مواد شیمیایی7429.1

 یکصد و بیست و پنج هزار و سیصد و پنجاه  ریال109،000125،350دوفروشندگان مواد شیمیایی7529.2

 شصت و هفت هزار و هشتصد و پنجاه  ریال59،00067،850سهفروشندگان مواد شیمیایی7629.3

 چهارصد و پنجاه هزار و هشتصد  ریال392،000450،800یکفروشندگان جزء عینکهای طبی و آفتابی7730.1

 چهارصد و چهل و هشت هزار و پانصد  ریال39،000448،500دوفروشندگان جزء عینکهای طبی و آفتابی7830.2

 دویست و سی هزار ریال168،000230،000یک(لوازم آرایشی وبهداشتی)دراگ استور7930.3

 دویست و هفت هزار ریال134،000207،000دو(لوازم آرایشی وبهداشتی)دراگ استور8030.4

1،177،0001،353،550یکداروخانه ها و حق العمل کاران دارو8133
 یک میلیون و سیصد و پنجاه و سه هزار و پانصد و 

پنجاه  ریال

 یک میلیون و یکصد و بیست و هفت هزار ریال980،0001،127،000دوداروخانه ها و حق العمل کاران دارو8233.1

 یکصد و سی و یک هزار و یکصد  ریال114،000131،100کلگرمابه ها8334

 یکصد و دوازده هزار و هفتصد  ریال98،000112،700لوکسگرمابه ها8434.1

 نود و پنج هزار و چهارصد و پنجاه  ریال83،00095،450یکگرمابه ها8534.2

 پنجاه و نه هزار و هشتصد  ریال52،00059،800دوگرمابه ها8634.3

 سی و چهار هزار و پانصد  ریال30،00034،500سهگرمابه ها8734.4

 سی و چهار هزار و پانصد  ریال30،00034،500کلصابون فروش و انواع شمع روشنایی-صابون پز8835

 یکصد و بیست و نه هزار و نهصد و پنجاه  ریال113،000129،950کلوارد کنندگان پودر و مایعات لباسشویی8937

تخت20 پانصد و شصت و یک هزار و دویست  ریال488،000561،200کلبیمارستانهای خصوصی9038

تخت20 سیصد و چهل و نه هزار و ششصد  ریال304،000349،600یکبیمارستانهای خصوصی9138.1

9



(ریال)مبلغ مصوب به حروف 

1402    شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11  جدول شماره هفت شهرداری محترم راجع به عوارض مشروحه ذیل درجلسه مورخ   

.به تصویب رسید

مالحظات 

عوارض بر مشاغل: جدول شماره هفت 

ف
دی

شماره ر

تعرفه 

تنفیذی
نوع کسب

درجه 

کسب

نرخ ماهیانه 

1401سال 

نرخ ماهیانه 

مصوب سال 

1402

تخت20 دویست و پنجاه و سه هزار ریال220،000253،000دوبیمارستانهای خصوصی9238.2

تخت20 یکصد و پنجاه و یک هزار و هشتصد  ریال132،000151،800سهبیمارستانهای خصوصی9338.3

تخت5 سیصد و سی و نه هزار و دویست و پنجاه  ریال0295،000339،250(بینایی وشنوایی سنجی)کلینیکهای درمانی خصوصی و دولتی-درمانگاه9439

 دو میلیون و سیصد هزار ریال0589،0002،300،000مطب پزشگان متخصص9540

 یک میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار ریال0392،0001،495،000مطب پزشکان عمومی9641

 دو میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال0980،0002،875،000مطب دندانپزشگان9742

 هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد  ریال0392،000747،500دندان سازان تجربی9843

 سیصد و سی و نه هزار و دویست و پنجاه  ریال0295،000339،250پانسمان-تزریقات9944

0980،0001،667،500فیزیوتراپی-رادیولژی-آزمایشگاههای طبی10045
 یک میلیون و ششصد و شصت و هفت هزار و پانصد  

ریال

 ششصد و سی و دو هزار و پانصد  ریال392،000632،500کلمطب و کلیینیکهای دامپزشکی10146

 یکصد و نه هزار و دویست و پنجاه  ریال64،000109،250یکتعمیرات لوازم صوتی-تعمیرکاران10247

 هفتاد و سه هزار و ششصد  ریال49،00073،600دوتعمیرات لوازم صوتی10347.1

 نود و هفت هزار و هفتصد و پنجاه  ریال69،00097،750یکفریزر-لباسشویی-جاروبرقی-یخچال-آبگرمکن-تعمیر کولر10448

 هفتاد و نه هزار و سیصد و پنجاه  ریال49،00079،350دوفریزر-لباسشویی-جاروبرقی-یخچال-آبگرمکن-تعمیر کولر10548.1

 ششصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد  ریال119،000678،500یکپمپ آب و نظایر آن-ترانسفورماتور-تعمیر الکتروموتور10649

 پانصد و بیست و نه هزار ریال91،000529،000دوپمپ آب و نظایر آن-ترانسفورماتور-تعمیر الکتروموتور10749.1

 چهل و یک هزار و چهارصد  ریال36،00041،400کلتعمیر تلفنهای معمولی و الکترونیک10850

 هشتاد هزار و پانصد  ریال30،00080،500دودستگاههای فتوکپی و کپی-تعمیر ماشینهای حساب10951

 پنجاه و هفت هزار و پانصد  ریال30،00057،500دودستگاههای فتوکپی و کپی-تعمیر ماشینهای حساب11051.1

 هشتاد هزار و پانصد  ریال30،00080،500کلتعمیر ساعت فندک و خودنویس11152

 پنجاه و هفت هزار و پانصد  ریال26،00057،500کلخوراکپزی-آبگرمکن-سماور-تعمیر لوازم نفت سوز خانگی مانند بخاری11253

 یکصد و پانزده هزار ریال49،000115،000کلتعمیرکاران وسایل گازسوز11354

 یکصد و بیست و شش هزار و پانصد  ریال49،000126،500کللوله کش ساختمان اعم از آب و گاز11455

 پنجاه هزار و ششصد  ریال44،00050،600کلتعمیرکارن وسایل مدرن عکاسی، فیلمبرداری،پروژکتور11556

 یکصد و پانزده هزار ریال49،000115،000کلتعمیر موتورسیکلت و دوچرخه11657

 نود و دو هزار ریال36،00092،000یکتعمیر موتورسیکلت و دوچرخه11757.1

 هشتاد هزار و پانصد  ریال23،00080،500دوتعمیر موتورسیکلت و دوچرخه11857.2

 دویست و هفت هزار ریال108،000207،000سهتعمیر ماشین آالت سنگین11957.3

 چهل و هفت هزار و یکصد و پنجاه  ریال41،00047،150کلتمیر آمپر کیلومتر شماره درجه آب12058

 یکصد و هفتاد و دو هزار و پانصد  ریال41،000172،500کلگلگیرساز،رادیاتور ساز، اگزوزساز12159

 یکصد و سی و دو هزار و دویست و پنجاه  ریال65،000132،250کلمکانیک اتومبیل12260
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 یکصد و پانزده هزار ریال52،000115،000یکمکانیک اتومبیل12360.1

 نود و دو هزار ریال59،00092،000کلآهنگر اتومبیل12461

 یکصد و سی و دو هزار و دویست و پنجاه  ریال83،000132،250کلنقاش اتومبیل12562

 یکصد و پانزده هزار ریال51،000115،000کلباطری سازباطری فروش  سیم کش اتومبیل12663

 یکصد و سی و دو هزار و دویست و پنجاه  ریال52،000132،250کلتعویض روغن ، آپارات ، پنچرگیری  ، باالنس چرخ،تنظیم فرمان،پمپ باد12764

 یکصد و پانزده هزار ریال43،000115،000یکتعویض روغن ، آپارات ، پنچرگیری  ، باالنس چرخ،تنظیم فرمان،پمپ باد12864.1

 یکصد و سه هزار و پانصد  ریال30،000103،500دوتعویض روغن ، آپارات ، پنچرگیری  ، باالنس چرخ،تنظیم فرمان،پمپ باد12964.2

 یکصد و هفتاد و دو هزار و پانصد  ریال69،000172،500کلفروشندگی روغن موتور13065

 هشتاد هزار و پانصد  ریال44،00080،500کلتشک دوز و تودوزی اتومبیل13166

 یکصد و پانزده هزار ریال59،000115،000کللنت کوبی اتومبیل13267

 یکصد و پانزده هزار ریال44،000115،000کلکمک فنر ساز اتومبیل13368

 دویست و سی هزار ریال91،000230،000یکتراشکاری اتومبیل و فلزات13468.1

 یکصد و نود و پنج هزار و پانصد  ریال52،000195،500سهتراشکاری اتومبیل و فلزات13568.2

 دویست و شصت و چهار هزار و پانصد  ریال139،000264،500یکفروشندگان جزء لوازم یدکی اتومبیل و اتاقساز انواع اتومبیل13676

 دویست و سی هزار ریال91،000230،000دوفروشندگان جزء لوازم یدکی اتومبیل و اتاقساز انواع اتومبیل13776.1

 یکصد و نود و پنج هزار و پانصد  ریال61،000195،500سهفروشندگان جزء لوازم یدکی اتومبیل و اتاقساز انواع اتومبیل13876.2

 یکصد و شش هزار و نهصد و پنجاه  ریال93،000106،950کلتانکر سازان وادوات کشاورزی13977

 یکصد و سی و هشت هزار ریال49،000138،000کلاوراقچی و فروشندگان لوازم دست دوم اتومبیل14078

 یکصد و سی و هشت هزار ریال43،000138،000کلفروشندگان شیشه اتومبیل14179

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال93،000287،500کلفروشندگان جزء موتور و دوچرخه14282

 دویست و سی هزار ریال69،000230،000یکفروشندگان جزء موتور و دوچرخه14382.1

 یکصد و نود و پنج هزار و پانصد  ریال49،000195،500دوفروشندگان جزء موتور و دوچرخه14482.2

 نهصد و بیست هزار ریال589،000920،000کل مترمربع100نمایشگاههای فروش اتومبیل با سقف 14583

 یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال980،0001،150،000یک مترمربع150تا 101نمایشگاههای فروش اتومبیل با سقف 14683.1

 یک میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار ریال1،177،0001،725،000دو متر مربع به باال150نمایشگاههای فروش اتومبیل با سقف از 14783.2

 یکصد و سی و هشت هزار ریال69،000138،000کلآژانسهای کرایه دهی اتومبیل سواری14884

 یکصد و سی و هشت هزار ریال69،000138،000کلدفاتر بارکشیهای شهری14985

 یکصد و پانزده هزار ریال49،000115،000کلتعمیرکاران و فروشندگان رادیو و ضبط اتومبیل15086

 یکصد و سه هزار و پانصد  ریال78،000103،500کلموسسات خدماتی منزل از قبیل لوله بازکنی ، عایقکاری بام ،تخلیه چاه15187

 سیصد و بیست و دو هزار ریال226،000322،000کلکلیدساز و تعمیر قفل اعم از اتومبیل و منزل15288

 سیصد و بیست و دو هزار ریال36،000322،000یکلوازم تزئیناتی اتومبیل15389.1
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 چهارصد و شصت هزار ریال311،000460،000دوعمده فروش انواع الستیک15489.2

 سیصد و پنجاه و هفت هزار و ششصد و پنجاه  ریال207،000357،650کلفروشندگان جزء انواع الستیک15590

 یکصد و سی و هشت هزار ریال77،000138،000کلسیم کش و فروشندگان جزء لوازم الکتریک15691

 دویست و هفتاد و شش هزار ریال98،000276،000یکفروشندگان لوازم صوتی15794

 دویست و سی هزار ریال108،000230،000دوفروشندگان لوازم صوتی15894.1

 یکصد و نود و پنج هزار و پانصد  ریال88،000195،500سهفروشندگان لوازم صوتی15994.2

 دویست و هفتاد و شش هزار ریال163،000276،000یکفروشندگان جزء لوازم خانگی ردیف باال16097

 دویست و سی هزار ریال132،000230،000دوفروشندگان جزء لوازم خانگی ردیف باال16197.2

 یکصد و نود و پنج هزار و پانصد  ریال83،000195،500سهفروشندگان جزء لوازم خانگی ردیف باال16297.3

 یکصد و هفتاد و نه هزار و چهارصد  ریال113،000179،400کلفروشندگان جزء انواع باطری163100

 یکصد و سی و هشت هزار ریال33،000138،000کلاستودیوهای عکاسی و فیلمبرداری164103

 یکصد و سی و هشت هزار ریال108،000138،000یکاستودیوهای عکاسی و فیلمبرداری165103.1

 یکصد و پانزده هزار ریال98،000115،000دواستودیوهای عکاسی و فیلمبرداری166103.2

 نود و هفت هزار و هفتصد و پنجاه  ریال78،00097،750سهاستودیوهای عکاسی و فیلمبرداری167103.3

 دو میلیون و دویست و چهل و دو هزار و پانصد  ریال1،950،0002،242،500کلCNGجایگاهای مواد سوختی و گاز اختصاصی و فروشندگان مواد سوختی و 168104

 یک میلیون و نهصد و شصت و سه هزار و پنجاه  ریال1،707،0001،963،050یک CNGجایگاهای سوخت و،گاز  و 169104.1

1،024،0001،177،600دوجایگاهای سوخت 170104.2
 یک میلیون و یکصد و هفتاد و هفت هزار و ششصد  

ریال

 هفتصد و هشتاد و پنج هزار و چهارصد و پنجاه  ریال683،000785،450سهCNGجایگاههای  171104.3

 دویست و نود و چهار هزار و چهارصد  ریال256،000294،400چهار(کپسول پرکنی)جایگاه شارژ گاز مایع172104.4

 چهارصد و چهل و هفت هزار و سیصد و پنجاه  ریال389،000447،350کلشعب فروش نفت بصورت جزئی173105

 یکصد و سی و شش هزار و هشتصد و پنجاه  ریال119،000136،850کلپیمانکاران نفت ، گازوئیل و مازوت174106

 یکصد و بیست و نه هزار و نهصد و پنجاه  ریال113،000129،950کلعمده فروشان زغال چوب و سنگ175107

 چهل و یک هزار و چهارصد  ریال36،00041،400کلفروشندگان جزء زغال چوب و سنگ176108

 نود و هفت هزار و هفتصد و پنجاه  ریال52،00097،750کلسمساری و امانت فروشی177109

 نود و هفت هزار و هفتصد و پنجاه  ریال52،00097،750یکسمساری و امانت فروشی178109.1

 نود و دو هزار ریال36،00092،000یکسمساری و امانت فروشی179109.2

 هفتاد و چهار هزار و هفتصد و پنجاه  ریال65،00074،750کلکرایچی ظروف و وسایل پذیرایی180110

 دویست و سی هزار ریال65،000230،000کلکرایه دهندگان وسایل برق مانند بلندگو ، پنکه و چراغ181111

 یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال589،0001،150،000کلبنگاههای معامالت و مشاور امالک182112

 یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال392،0001،150،000یکبنگاههای معامالت و مشاور امالک183112.1

 یک میلیون و سی و پنج هزار ریال295،0001،035،000دوبنگاههای معامالت و مشاور امالک184112
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 یکصد و چهل و نه هزار و پانصد  ریال130،000149،500کلعوارض از تاکسی های درون شهری185112

 یکصد و سی و چهار هزار و پانصد و پنجاه  ریال117،000134،550تلفنی عوارض از تاکسی های درون شهری186112.2

 ششصد و نود هزار ریال413،000690،000کلجرثقیل داران187113

 سیصد و چهل و پنج هزار ریال168،000345،000یکفروشندگان لوازم بهداشتی188114.1

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال108،000287،500دوفروشندگان لوازم بهداشتی189114.2

 دویست و پنجاه و سه هزار ریال83،000253،000سهفروشندگان لوازم بهداشتی190114.3

 چهل و یک هزار و چهارصد  ریال36،00041،400یککارگاه و فروشگاه سنگتراشی و سنگ قبر191117.1

 دویست و هفتاد و شش هزار ریال116،000276،000کلموزائیک ساختمانی-سرامیک -کاشی -فروشندگی سنگ 192120

 دویست و سی و هشت هزار و پنجاه  ریال207،000238،050کلفروشندگان کاالی ساختمانی از قبیل سیمان ، گچ و آهک193121

 دویست و سی و هشت هزار و پنجاه  ریال207،000238،050کلدفاتر فروش آجر فشاری و ماشینی194122

 شصت و هفت هزار و هشتصد و پنجاه  ریال59،00067،850یکفروشندگان لوازم بنایی مانند بیل ، کلنگ ، تراز195123.1

 چهل و هفت هزار و یکصد و پنجاه  ریال41،00047،150دوفروشندگان لوازم بنایی مانند بیل ، کلنگ ، تراز196123.2

 یکصد و هشتاد و هشت هزار و ششصد  ریال41،000188،600سهایرانیت ونظایر ان-فروش بلوکه سیمانی197123.3

 دویست و هفتاد و شش هزار ریال51،000276،000چهارکرایه لوازم بنایی وداربست198123.4

 شصت و هفت هزار و هشتصد و پنجاه  ریال59،00067،850کلشیشه گر و فروشندگان انواع قیرهای شیشه ای199126

 چهل و یک هزار و چهارصد  ریال36،00041،400یکشیشه گر و فروشندگان انواع قیرهای شیشه ای200126.1

 پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال392،000575،000دوشیشه دوجداره وسکوریت201126،2

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال75،000287،500کلفروشندگان جزء کاالی اسفنجی و پشم شیشه202129

 دویست و سی هزار ریال36،000230،000یکفروشندگان جزء انواع رنگ و لوازم استخر203129.1

 یکصد و نود و پنج هزار و پانصد  ریال64،000195،500دوفروشندگان جزء انواع رنگ و لوازم استخر204129.2

 یکصد و پانزده هزار ریال39،000115،000کلنقاش ساختمان205130

صفر ریال00کلدفاتر مهندسی مشاور پیمانکاران راه و ساختمان و معدن و نظایر آن206131

 یک میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال589،0001،380،000یکدفاتر مهندسی مشاور پیمانکاران راه و ساختمان و معدن و نظایر آن207131.1

 یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال392،0001،150،000دودفاتر مهندسی مشاور پیمانکاران راه و ساختمان و معدن و نظایر آن208131.2

 نهصد و بیست هزار ریال134،000920،000کلدفاتر حسابرسی مالی و حقوقی و نظایر آن209132

 یکصد و هفتاد و دو هزار و پانصد  ریال59،000172،500کلفروشندگان لوازم اسقاطی ساختمان از قبیل درب و پنجره210135

 دویست و سی هزار ریال183،000230،000کلآهنگران درب و پنجره آهنی و آلومینیومی211138

 یکصد و نود و پنج هزار و پانصد  ریال165،000195،500یکآهنگران درب و پنجره آهنی و آلومینیومی212138.1

 یکصد و هفتاد و دو هزار و پانصد  ریال122،000172،500دوآهنگران درب و پنجره آهنی و آلومینیومی213138.2

 پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال392،000575،000سهVPVCسازندگان درب وپنجره214138.3

 یکصد و پانزده هزار ریال61،000115،000کلسازندگان کانال کولر لوله بخاری و لوازم حلبی215139
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 یکصد و پانزده هزار ریال49،000115،000یکسازندگان کانال کولر لوله بخاری و لوازم حلبی216139.1

 نود و دو هزار ریال36،00092،000دوسازندگان کانال کولر لوله بخاری و لوازم حلبی217139.2

 پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال325،000575،000کلفروشندگان جزء آهن ، پروفیل و انواع لوله های فلزی و گالوانیزه218141

 پانصد و هفده هزار و پانصد  ریال311،000517،500یکفروشندگان جزء آهن ، پروفیل و انواع لوله های فلزی و گالوانیزه219141.1

 چهارصد و شصت هزار ریال247،000460،000دوفروشندگان جزء آهن ، پروفیل و انواع لوله های فلزی و گالوانیزه220141.2

 چهارصد و شصت هزار ریال156،000460،000کلفروشندگان جزء ابزار از قبیل لوله ، دستگیره و قفل221143

 چهارصد و دو هزار و پانصد  ریال122،000402،500یکفروشندگان جزء ابزار از قبیل لوله ، دستگیره و قفل222143.1

 سیصد و چهل و پنج هزار ریال93،000345،000دوفروشندگان جزء ابزار از قبیل لوله ، دستگیره و قفل223143.2

 چهارصد و دو هزار و پانصد  ریال90،000402،500کلفروشندگان جزء انواع ایرانیت و نظایر آن224146

 چهارصد و دو هزار و پانصد  ریال192،000402،500کلصادر کننده خشکبار225148

صفر ریال00کلفروشندگان خشکبار226149

 سیصد و چهل و پنج هزار ریال103،000345،000یکفروشندگان کلی خشکبار227149.1

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال51،000287،500دوفروشندگان جزء خشکبار228149.2

 یکصد و پنجاه و نه هزار و هشتصد و پنجاه  ریال139،000159،850کلتولیدکنندگان و عمده فروش-آبنبات پز ، نقل فروش229150

 یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال178،0001،150،000کل نفر کارگر20کارخانجات آرد و عمده فروش با کمتر از 230151

 سیصد و چهل و پنج هزار ریال59،000345،000کلفروشندگان جزء آرد231152

 یکصد و پانزده هزار ریال41،000115،000کلآبنبات پز جزء فروش232153

صفر ریال00کلبارفروشان میادین تره بار و میوه233155

 چهارصد و هشتاد و نه هزار و نهصد  ریال426،000489،900یکبارفروشان میادین تره بار و میوه234155.1

 دویست و نود و چهار هزار و چهارصد  ریال256،000294،400دوبارفروشان میادین تره بار و میوه235155.2

 یکصد و نود و شش هزار و ششصد و پنجاه  ریال171،000196،650سهمیوه فروش کلی 236155.3

 یکصد و سی و شش هزار و هشتصد و پنجاه  ریال119،000136،850چهارمیوه فروش متوسط237155.4

 نود و هفت هزار و هفتصد و پنجاه  ریال85،00097،750پنجمیوه فروش جزء238155.5

 دویست و پنجاه و نه هزار و نهصد  ریال226،000259،900کلبنکداران مواد غذایی239156

 هفتاد هزار و یکصد و پنجاه  ریال61،00070،150کللبنیات فروش240157

 چهل و نه هزار و چهارصد و پنجاه  ریال43،00049،450یکلبنیات فروش241157.1

 نود و دو هزار ریال30،00092،000دوعطاری242157.2

 دویست و سی هزار ریال156،000230،000کلخواروبار فروش243158

 دویست و سی هزار ریال104،000230،000یکعمده فروش-خواروبار244158.1

 یکصد و سی و هشت هزار ریال49،000138،000دوخواروبار فروش درجه245158.2

 یکصد و پانزده هزار ریال30،000115،000سهخواروبار فروش درجه246158.3
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 نود و دو هزار ریال20،00092،000چهارخواروبار فروش درجه247158.4

 یکصد و هفتاد و دو هزار و پانصد  ریال51،000172،500یکعطرو فروش248159

 یکصد و پنجاه و پنج هزار و دویست و پنجاه  ریال36،000155،250دوعطر و فروش249159.1

 یکصد و سی و هشت هزار ریال23،000138،000سهعطر و فروش250159.2

 نود و هفت هزار و هفتصد و پنجاه  ریال49،00097،750یکعالف و فروشندگان حبوبات251160

 هشتاد و شش هزار و دویست و پنجاه  ریال30،00086،250دوعالف و فروشندگان حبوبات252160.1

 یکصد و نود و پنج هزار و پانصد  ریال119،000195،500کلفروشندگان مواد پروتئینی253161

 یکصد و سی و هشت هزار ریال75،000138،000کلقصابی گوشت گوسفندی254162

 نود و هفت هزار و هفتصد و پنجاه  ریال59،00097،750یکقصابی گوشت گوسفندی255162.1

 یکصد و سی و هشت هزار ریال75،000138،000کلقصابی گوشت گاوی256163

 نود و هفت هزار و هفتصد و پنجاه  ریال39،00097،750یکقصابی گوشت گاوی257163.1

 یکصد و سی و هشت هزار ریال59،000138،000کلفروشنده مرغ،ماهی،پرنده و تخم مرغ258164

 یکصد و سی و هشت هزار ریال108،000138،000یکفروشنده مرغ،ماهی،پرنده و تخم مرغ259164.1

 نود و هفت هزار و هفتصد و پنجاه  ریال41،00097،750دوفروشنده مرغ،ماهی،پرنده و تخم مرغ260164.2

 یکصد و چهل و نه هزار و پانصد  ریال52،000149،500کلفروشندگان قهوه و کاکائو261165

 یکصد و سی و هشت هزار ریال30،000138،000کلکبابی ، حلیم پزی ، آش فروشی ولبو262166

 نود و هفت هزار و هفتصد و پنجاه  ریال26،00097،750کلکله پزی و سیرابی فروشی263167

 یکصد و چهل و نه هزار و پانصد  ریال51،000149،500کلجگرکی264168

 چهل و هفت هزار و یکصد و پنجاه  ریال23،00047،150کلکشک سائی265170

 نود و هفت هزار و هفتصد و پنجاه  ریال43،00097،750کلکارخانه کشک سائی266170.1

 پانصد و شصت و پنج هزار و هشتصد  ریال392،000565،800کلشیرینی پزی-قنادی267171

 ششصد و نه هزار و پانصد  ریال530،000609،500کلواردکنندگان و عمده فروشان چای268172

 چهارصد و پنج هزار و نهصد و پنجاه  ریال353،000405،950کلفروشندگان جزء چای داخله و خارجه269173

 دویست و چهل و نه هزار و پانصد و پنجاه  ریال217،000249،550یکفروشندگان جزء چای داخله و خارجه270173.1

 چهارصد و شصت هزار ریال104،000460،000کلانبار پخش و توزیع نوشابه271175

 دویست و بیست هزار و هشتصد  ریال192،000220،800کلواردکنندگان انواع ادویه جات و نمک272176

 یکصد و نوزده هزار و ششصد  ریال104،000119،600کلقهوه خانه و چاپخانه273180

 نود و چهار هزار و سیصد  ریال82،00094،300یکقهوه خانه و چاپخانه274180.1

 شصت و هفت هزار و هشتصد و پنجاه  ریال59،00067،850کلنانوائیهای سنتی و سفیدپزی275181

 چهل و یک هزار و چهارصد  ریال36،00041،400یکنانوائیهای سنتی و سفیدپزی276181.1

 یکصد و دوازده هزار و هفتصد  ریال98،000112،700دو نفر کارگر2نانوائیهای ماشینی با کمتر از 277181.2
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 یکصد و شصت و چهار هزار و چهارصد و پنجاه  ریال143،000164،450سهنانوائیهای ماشینی با بیشتر از دو نفر کارگر 278181.3

 پنجاه و هشت هزار و ششصد و پنجاه  ریال51،00058،650چهارنانوائیهای سنتی279181.4

 نود و هفت هزار و هفتصد و پنجاه  ریال43،00097،750کلفروشندگان جزء ترشیجات و رب گوجه فرنگی280185

 چهارصد و دو هزار و پانصد  ریال210،000402،500کلبنکدار و عمده فروش281188

 دویست و سی هزار ریال165،000230،000کلفروشندگان جزء بزازیها282189

 یکصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال122،000189،750یکفروشندگان جزء بزازیها283189.1

 یکصد و سی و هشت هزار ریال104،000138،000دوفروشندگان جزء بزازیها284189.2

 یکصد و سی و هشت هزار ریال77،000138،000کلسری دوزی پوشاک285190

 یکصد و سی و هشت هزار ریال77،000138،000کلدوحه دوزک286191

 دویست و سی هزار ریال59،000230،000کلخیاطی مردانه287192

 دویست و سی هزار ریال51،000230،000یکخیاطی مردانه288192.1

 یکصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال41،000189،750دوخیاطی مردانه289192.2

 دویست و سی هزار ریال59،000230،000کلخیاطی زنانه290193

 دویست و سی هزار ریال41،000230،000یکخیاطی زنانه291193.1

 چهارصد و دو هزار و پانصد  ریال23،000402،500کل. . . جامکو و -فروشگاههای بزرگ لباس از قبیل برک292194

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال132،000287،500کلبوتیک پوشاک293195

 یکصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال59،000189،750کلدکمه فروش،سگگ دوزی294196

 یکصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال51،000189،750کلفروشندگان انواع لوازم خیاطی ، نخ ، زیب295197

 دویست و سی هزار ریال98،000230،000کلعمده فروشان پوشاک296198

 یکصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال51،000189،750کلفروشندگان جزء پوشاک297199

 دویست و سی هزار ریال64،000230،000کلسری دوزی پیراهن298200

 چهارصد و دو هزار و پانصد  ریال104،000402،500کلپرده دوزی پرده فروش299201

 یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال165،0001،150،000کلفروشندگان و کرایه دهندگان لباس عروس300202

 پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال100،000575،000کلفروشندگان جزء فرش ماشینی301208

 دویست و سی هزار ریال116،000230،000کلعمده فروشان پشم ، مو ، کرک302209

 دویست و سی هزار ریال116،000230،000کلکارگاه نخ تابی303210

 دویست و سی هزار ریال41،000230،000یککارگاه نخ تابی محلی304210.1

 دویست و سی هزار ریال156،000230،000کلعمده فروشان پنبه305211

 یکصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال51،000189،750کلفروشندگان جزء پنبه306212

 دویست و سی هزار ریال100،000230،000کلفروشندگان انواع چادر و خیمه و سایبان307219

 شصت و هفت هزار و هشتصد و پنجاه  ریال59،00067،850کلسارجان و فروشندگان جزء308221
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 یکصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال43،000189،750کلفروشندگان جزء چرم و بساتی سازان309224

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال116،000287،500کلفروشگاههای کفش ماشینی310226

 دویست و شصت و چهار هزار و پانصد  ریال82،000264،500یکفروشگاههای کفش ماشینی311226.1

 دویست و هفت هزار ریال77،000207،000دوفروشگاههای کفش ماشینی312226.2

 دویست و سی و سه هزار و هشتصد و سی و سه  ریال93،000233،833سهنمایندگیهای فروش کفش ملی و بال313226.3

 یکصد و نود و پنج هزار و پانصد  ریال69،000195،500کلفروشگاههای کفش دست دوز314227

 یکصد و نود و پنج هزار و پانصد  ریال49،000195،500یکفروشگاههای کفش دست دوز315227.1

 یکصد و شصت و یک هزار ریال43،000161،000دوفروشگاههای کفش دست دوز316227.2

 یکصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال49،000189،750کلکاله دوزان و کاله فروشان317228

 یکصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال36،000189،750یککاله دوزان و کاله فروشان318228.1

 یکصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال143،000189،750کلفروشندگان کاله319230

 یکصد و شصت و یک هزار ریال104،000161،000یکفروشندگان کاله320230.1

 یکصد و نه هزار و دویست و پنجاه  ریال59،000109،250دوفروشندگان کاله321230.2

 یکصد و نه هزار و دویست و پنجاه  ریال36،000109،250کلتعمیرکاران و رفوگران فرش322231

 یکصد و سی و هشت هزار ریال36،000138،000یککارگاههای پرداخت فرش323231.1

 یکصد و شصت و یک هزار ریال51،000161،000کلفروشندگان گلیم ،جاجیم،زیلو324235

 پنجاه و هشت هزار و ششصد و پنجاه  ریال51،00058،650کلفروشندگان جزء کاموا325237

 دویست و یازده هزار و ششصد  ریال184،000211،600یکعمده فروشان کاموا326238.1

 یکصد و نود و پنج هزار و پانصد  ریال78،000195،500کلفروشندگان جزء کاالهای کشباف ، تریکو327239

 یکصد و نود و پنج هزار و پانصد  ریال61،000195،500یکفروشندگان جزء کاالهای کشباف ، تریکو328239.1

 یکصد و سی و هشت هزار ریال52،000138،000دوفروشندگان جزء کاالهای کشباف ، تریکو329239.2

 نود و دو هزار ریال20،00092،000کلپنبه زن-لحاف دوز-نداف330240

 یکصد و نود و پنج هزار و پانصد  ریال116،000195،500کلکارگاههای قالیشویی واقع در محدوده شهر331243

 یکصد و سی و هشت هزار ریال61،000138،000کللباسشویی ، خشک شویی332244

 یکصد و سی و هشت هزار ریال44،000138،000کلرنگرزی ، منسوجات333245

 نود و دو هزار ریال36،00092،000کلحصیربافی ، حصیرفروشی334246

 نود و دو هزار ریال49،00092،000کلفروشندگان جزء حصیر335249

 هشتاد هزار و پانصد  ریال36،00080،500یکفروشندگان جزء حصیر336249.1

 پنجاه و هفت هزار و پانصد  ریال26،00057،500دوفروشندگان جزء حصیر337249.2

 نود و دو هزار ریال36،00092،000کلفروشندگان جزء انواع گونی338252

 یکصد و سی و هشت هزار ریال59،000138،000یککالف و قرقره-فروشندگان جزء انواع نخ339254.1
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 دویست و سی هزار ریال88،000230،000کلخرازی فروش340256

 یکصد و نود و پنج هزار و پانصد  ریال69،000195،500یکخرازی فروش341256.1

 یکصد و سی و هشت هزار ریال52،000138،000دوخرازی فروش342256.2

 دویست و سی هزار ریال59،000230،000کل. . .سمور و -فروشندگان انواع پوستهای قیمتی مانند خز343257

 یکصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال116،000189،750یک. . .سمور و -فروشندگان انواع پوستهای قیمتی مانند خز344260.1

 یکصد و سی و هشت هزار ریال59،000138،000دو. . .سمور و -فروشندگان انواع پوستهای قیمتی مانند خز345260.2

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال122،000287،500کلفروشندگان اجناس لوکس و کادوئی346261

 یک میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار ریال785،0001،725،000کلنمایشگاه مبل تا دو دهنه347264

 یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال589،0001،150،000یکنمایشگاه مبل تا دو دهنه348264.1

 چهارصد و سی و یک هزار و دویست و پنجاه  ریال179،000431،250دونمایشگاه پوستر با دو دهنه349264.2

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال103،000287،500کلنمایشگاه پوستر با دو دهنه350265

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال51،000287،500یکوتزئینات ساختمانی-پارکت-کفپوش 351265.1

 یکصد و سی و هشت هزار ریال59،000138،000دوآئینه فروش آئینه ساز شمعدان ساز352265.2

 یکصد و سی و هشت هزار ریال51،000138،000کلپوسین دوز و فروش353267

 دویست و سی هزار ریال74،000230،000کلتعمیرات طال وجواهر354268

 پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال225،000575،000کلکارگاه طال و جواهر سازی355269

 چهارصد و سی و یک هزار و دویست و پنجاه  ریال116،000431،250یککارگاه طال و جواهر سازی356269.1

 دو میلیون و سیصد هزار ریال980،0002،300،000کلطال و جواهر فروشی357270

 یک میلیون و نهصد و پنجاه و پنج هزار ریال785،0001،955،000یکطال و جواهر فروشی358271.1

311،0001،437،500دوطال و جواهر فروشی359271.2
 یک میلیون و چهارصد و سی و هفت هزار و پانصد  

ریال

 یکصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال30،000143،750کلفروشگاه خاتم کاری، منبت کاری و مینیاتور360272

 چهارصد و سی و یک هزار و دویست و پنجاه  ریال69،000431،250کلبدلیجات--نقره ساز ، نقره فروش و ملیله کار361273

 یکصد و هفتاد و دو هزار و پانصد  ریال75،000172،500کلفروشگاههای مجتمع صنایع دستی362274

 هفتصد و هیجده هزار و هفتصد و پنجاه  ریال389،000718،750کلعقیق و فیروزه فروش363275

 هفتصد و هیجده هزار و هفتصد و پنجاه  ریال69،000718،750کلعقیقه فروش364276

 هفتصد و هیجده هزار و هفتصد و پنجاه  ریال139،000718،750کلخرید وفروش زعفران365280

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال69،000287،500یکفروشندگان گلهای طبیعی و درخچه های تزئینی366280.1

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال64،000287،500کلپرورش دهندگان ماهیهای فرعی تزئینی و اکواریم367281

صفر ریال00کلریخته گری و قالب سازی368282

 یکصد و نود و پنج هزار و پانصد  ریال75،000195،500یکریخته گری و قالب سازی369282.1

 یکصد و شصت و یک هزار ریال51،000161،000دوریخته گری و قالب سازی370282.2
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 پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال148،000575،000کلعمده فروش مس و قلع371283

 چهارصد و شصت هزار ریال77،000460،000یکفروشندگان جزء مس و قلع372283.1

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال59،000287،500دوفروشندگان جزء مس و قلع373283.2

 هفتصد و هیجده هزار و هفتصد و پنجاه  ریال454،000718،750کلسفیدگر و مس ساز و فروشندگان ظروف374284

 یکصد و نود و پنج هزار و پانصد  ریال43،000195،500کلتابلو فروشی و گلریهای نقاشی و هنری375285

 چهارصد و شصت هزار ریال195،000460،000کلتابلونویس و نقاش خطاط376287

صفر ریال00کلفورشندگان جزء انواع ساعت377289

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال93،000287،500یکفورشندگان جزء انواع ساعت378289.1

 یکصد و نود و پنج هزار و پانصد  ریال51،000195،500دوفورشندگان جزء انواع ساعت379289.2

 نود و سه هزار و نهصد و هفده  ریال36،00093،917کلخراطان و سازندگان قالبهای چوبی380290

صفر ریال00کلحکاکی مهر الستیک و پالک سازی381291

 یکصد و پانزده هزار ریال51،000115،000یکحکاکی مهر الستیک و پالک سازی382291.1

 نود و سه هزار و نهصد و هفده  ریال41،00093،917یکحکاکی مهر الستیک و پالک سازی383291.2

 دویست و سی هزار ریال104،000230،000کلدرودگر و نجار و سازندگان بشکه های چوبی384292

 یکصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال82،000189،750یکدرودگر و نجار و سازندگان بشکه های چوبی385292.1

 یکصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال93،000189،750کلدکورساز اعم از جوبی فلزی پالستیک386293

 نود و سه هزار و نهصد و هفده  ریال36،00093،917کلصحاف و آلبوم ساز و قاب ساز387294

صفر ریال00کلفروشندگان اسباب بازی388297

 دویست و سی هزار ریال93،000230،000یکفروشندگان اسباب بازی389297.1

 یکصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال65،000189،750دوفروشندگان اسباب بازی390297.2

 پنجاه و هفت هزار و پانصد  ریال13،00057،500کلتعمیرکنندگان وسایل موسیقی سنتی391298

 نود و دو هزار ریال49،00092،000کلنمایشگاه کلکسیون تمبر و نظایر آن392301

 یکصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال75،000143،750کلموسسات انتشاراتی و چاپ لوازم التحریر393302

 یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال520،0001،150،000کلچاپخانه دارای ماشینهای مسطح394303

 نهصد و بیست هزار ریال392،000920،000دوچاپخانه دارای ماشینهای مسطح395303.1

 هفتصد و هیجده هزار و هفتصد و پنجاه  ریال195،000718،750سهچاپخانه دارای ماشینهای مسطح396303.2

صفر ریال00کلچاپخانه دارای ماشینهای وافت397304

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال127،000287،500یکچاپخانه دارای ماشینهای وافت398304.1

 دویست و سی هزار ریال65،000230،000دوچاپخانه دارای ماشینهای وافت399304.2

 دویست و سی هزار ریال93،000230،000کلکلیشه و کراورسازی و چاپخانه400305

 یکصد و هفتاد و دو هزار و پانصد  ریال78،000172،500کلموسسات چاپ نقشه زیراکس401306
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 یکصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال52،000143،750کلفتوکی و پرسکاران نامه و نظایر آن402307

 یکصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال52،000143،750کلموسسات انتشاراتی403308

 نود و دو هزار ریال36،00092،000کلکتاب فروشیها 404309

 پنجاه و هفت هزار و پانصد  ریال17،00057،500کلدکه های فروش جراید و مطبوعات خارجی405310

 پنجاه و هفت هزار و پانصد  ریال17،00057،500کلدکه های فروش جراید و مطبوعات داخله406311

 دو میلیون و سیصد هزار ریال980،0002،300،000کلموسات تبلیغاتی و آگهیهای تجاری407312

صفر ریال49،0000کل=  =فروشندگان جزء 408314

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال119،000287،500کلعمده فروش کارتن مقوائی409316

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال52،000287،500یکفروشندگان جزء کارتن مقوائی410316.1

 یکصد و هفتاد و دو هزار و پانصد  ریال39،000172،500دوفروشندگان جزء کارتن مقوائی411316.2

 یکصد و پانزده هزار ریال49،000115،000سهفروشندگان جزء کارتن مقوائی412316.3

 نود و دو هزار ریال28،00092،000یکفروشندگان جزء جعبه های مقوائی413317.1

 دویست و سی هزار ریال72،000230،000کلفروشندگان جزء لوازم التحریر و انواع پوستر414320

 یکصد و هفتاد و دو هزار و پانصد  ریال64،000172،500دوفروشندگان جزء لوازم التحریر و انواع پوستر415320.1

 یکصد و پانزده هزار ریال51،000115،000سهفروشندگان جزء لوازم التحریر و انواع پوستر416320.2

 نود و دو هزار ریال30،00092،000کل. . .دارالتحریر -دارالترجمه417321

 یکصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال78،000143،750یکفروشندگان انواع ظروف روئی و آلومینیومی418321.1

 یکصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال78،000143،750کلفروشندگان سماور و چراغ خوراک پزی419323

 دویست و سی هزار ریال78،000230،000کلفروشندگان ظروف و وسایل پالستیک420328

 یکصد و هشتاد و چهار هزار ریال74،000184،000یکفروشندگان کل ظروف و وسایل پالستیک421328.1

 یکصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال49،000143،750دوفروشندگان جزء ظروف و وسایل پالستیک422328.2

 سیصد و چهل و پنج هزار ریال143،000345،000کلفروشندگان انواع چوب و الوار423337

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال122،000287،500یککارگاه چوب بری424337.1

 دویست و سی هزار ریال103،000230،000دوکارگاه چوب بری425337.2

 یکصد و هفتاد و دو هزار و پانصد  ریال90،000172،500سهفروشندگان جزء انواع چوب و الوار426337.3

 یک میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال819،0001،380،000کلفروشندگان باسکول و ترازوهای بزرگ427343

 دو میلیون و دویست و چهل و دو هزار و پانصد  ریال1،950،0002،242،500کلدفاتر اسناد رسمی428349

 یک میلیون و هشتصد و پنج هزار و پانصد  ریال1،570،0001،805،500یکدفاتر اسناد رسمی درجه429349.1

 یک میلیون و یکصد و بیست و هفت هزار ریال980،0001،127،000دودفاتر اسناد رسمی درجه430349.2

 یک میلیون و یکصد و بیست و هفت هزار ریال980،0001،127،000سهدفاتر اسناد رسمی درجه431349.3

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال153،000287،500یکتعاونیهای توزیع و مصرف کارمندی کارگری و دولتی432350
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 یکصد و هشتاد و نه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال49،000189،750یک350شعب فرعی ردیف 433350.1

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال142،000287،500کلسوپر مارکتها434351

 سیصد و چهل و پنج هزار ریال132،000345،000کلسردخانه داخل محدوده قانونی435352

 سیصد و شانزده هزار و دویست و پنجاه  ریال109،000316،250کلچلنگر نعل بند نعل ساز436353

 چهارصد و سی و یک هزار و دویست و پنجاه  ریال212،000431،250کلانبار و کدهای بازرگانی437354

 هشتصد و شصت و دو هزار و پانصد  ریال28،000862،500کلپرنده و قناری فروش438355

 پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال244،000575،000کلموسسات حفاری چاههای عمیق و نیمه عمیق439357

 یکصد و پانزده هزار ریال44،000115،000کلفروشندگان جزء لوازم صید ماهی و شکار440360

 یکصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال78،000143،750کلآبکاران فلزات از قبیل آب نیکل441361

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال116،000287،500کلسپرسازان اتومبیل و پرسکاران442362

 یکصد و نود و پنج هزار و پانصد  ریال78،000195،500کلعمده فروشان دستمالهای کاغذی داخل حوزه شهری443364

صفر ریال00کلنمایندگیهای البسه و مبلمان کودک تا دو دهنه در یک طبقه444365

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال103،000287،500یکنمایندگیهای البسه و مبلمان کودک تا دو دهنه در یک طبقه445365.1

 دویست و سی هزار ریال69،000230،000دونمایندگیهای البسه و مبلمان کودک تا دو دهنه در یک طبقه446365.2

 یکصد و هفتاد و دو هزار و پانصد  ریال77،000172،500کلفروشندگان خوراک دام و طیور447366

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال103،000287،500کل(هر متر)عوارض تابلوهای تبلیغاتی448367

صفر ریال00کلفروش تلفن همراه449368

 پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال210،000575،000یکفروش تلفن همراه450368.1

 چهارصد و شصت هزار ریال183،000460،000دوفروش تلفن همراه451368.2

 سیصد و چهل و پنج هزار ریال130،000345،000کلخدمات تلفن همراه452369

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال78،000287،500یکخدمات تلفن همراه درجه453369.1

 دویست و سی هزار ریال69،000230،000دوخدمات تلفن همراه درجه454369.2

 یکصد و هفتاد و دو هزار و پانصد  ریال59،000172،500سهخدمات تلفن همراه درجه455369.3

 پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال195،000575،000کلفروش کامپیوتر 456370

 پانصد و هفده هزار و پانصد  ریال160،000517،500یکفروش کامپیوتر 457370.1

 چهارصد و دو هزار و پانصد  ریال117،000402،500دوفروش کامپیوتر458370.2

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال98،000287،500سهفروش کامپیوتر459370.3

 یکصد و هفتاد و دو هزار و پانصد  ریال54،000172،500چهارخدمات کامپیوتر460370.4

 پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال260،000575،000کلکلوپ ورزشی، باشگاههای بدن سازی،بازیهای رایانه ای 461371

 چهارصد و سی و یک هزار و دویست و پنجاه  ریال234،000431،250یکباشگاه بیلیارد462371.1

 سیصد و چهل و پنج هزار ریال78،000345،000دوکلوپ ورزشی، باشگاههای بدن سازی،بازیهای رایانه ای463371.2
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 دویست و سی هزار ریال44،000230،000سهکلوپ ورزشی، باشگاههای بدن سازی،بازیهای رایانه ای464371.3

 پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال221،000575،000کلMDF-سازندگان وفروشندگان کابینت ومیز تحریر وصندلی465372

 پانصد و هفده هزار و پانصد  ریال207،000517،500یکسازندگان وفروشندگان کابینت ومیز تحریر وصندلی466372.1

 چهارصد و دو هزار و پانصد  ریال165،000402،500دوسازندگان وفروشندگان کابینت ومیز تحریر وصندلی467372.2

 سیصد و چهل و پنج هزار ریال122،000345،000سهسازندگان وفروشندگان کابینت ومیز تحریر وصندلی468372.3

 یکصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال56،000143،750یکتایپ وتکثیر وچاپ نشریات469373.1

 یکصد و پانزده هزار ریال44،000115،000دوتایپ وتکثیر وچاپ نشریات470373.2

 سیصد و چهل و پنج هزار ریال117،000345،000یکفروش ضایعات ونان خشک 471374.1

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال54،000287،500دوفروش ضایعات ونان خشک472374.2

 دویست و سی هزار ریال43،000230،000سهفروش ضایعات ونان خشک473374.3

 دو میلیون و دوازده هزار و پانصد  ریال980،0002،012،500یکدفاتر وکالت پایه474377.1

 یک میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار ریال589،0001،725،000دودفاتر وکالت پایه475377.2

 یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال392،0001،150،000سهدفاتر وکالت پایه476377.3

 پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال195،000575،000کلفروشندگان سیگار و دخانیات477378

 پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال195،000575،000کلدفاتر ازدواج وطالق478379

 پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال195،000575،000کلدفاتر پیشخوان دولت479380

کلعوارض بر گذر نامه480381
پنج درصد مبلغ در 

یافتی
صفر ریال0

 دو میلیون و دوازده هزار و پانصد  ریال854،0002،012،500کلشرکتهای بیمه481382

 دو میلیون و دوازده هزار و پانصد  ریال854،0002،012،500یکنمایندگی ها بیمه درجه482383.1

683،0001،437،500دونمایندگی ها بیمه درجه483383.2
 یک میلیون و چهارصد و سی و هفت هزار و پانصد  

ریال

 یک میلیون و پنجاه و هشت هزار ریال512،0001،058،000سهنمایندگی ها بیمه درجه484383.3

 دو میلیون و دوازده هزار و پانصد  ریال854،0002،012،500کلدفاتر باربری485384

 یک میلیون و پنجاه و هشت هزار ریال512،0001،058،000کلخدمات باسکول486385

 پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال163،000575،000کلگل فروشی مصنوعی487386

 پانصد و هفده هزار و پانصد  ریال148،000517،500یکگل فروشی مصنوعی488386.1

 چهارصد و دو هزار و پانصد  ریال139،000402،500دوگل فروشی مصنوعی489386.2

 پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال179،000575،000کلفروشندگان بدلیجات و زیور آالت490387

 پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال166،000575،000یکفروشندگان بدلیجات و زیور آالت491387.1

 چهارصد و شصت هزار ریال155،000460،000دوفروشندگان بدلیجات و زیور آالت492387.2

 دویست و سی هزار ریال90،000230،000کلفروشندگان کیف و چمدان493388

 یکصد و هشتاد و چهار هزار ریال78،000184،000یکفروشندگان کیف و چمدان494388.1
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 یکصد و پنجاه و پنج هزار و دویست و پنجاه  ریال64،000155،250دوفروشندگان کیف و چمدان495388.2

 چهارصد و دو هزار و پانصد  ریال129،000402،500کلفروشندگان و نصاب سیستم هابی صوتی  اتومبیل496389

 چهارصد و دو هزار و پانصد  ریال111،000402،500یکفروشندگان و نصاب سیستم هابی صوتی  اتومبیل497389.1

 سیصد و چهل و پنج هزار ریال90،000345،000دوفروشندگان و نصاب سیستم هابی صوتی  اتومبیل498389.2

 یکصد و هفتاد و دو هزار و پانصد  ریال74،000172،500کلفروشندگان محصوالت فرهنگی و هنری499390

 یکصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال59،000143،750یکفروشندگان محصوالت فرهنگی و هنری500390.1

 یکصد و پانزده هزار ریال44،000115،000دوفروشندگان محصوالت فرهنگی و هنری501390.2

 دویست و سی هزار ریال106،000230،000کلفروشندگان ظروف یکبار مصرف502391

 یکصد و هفتاد و دو هزار و پانصد  ریال93،000172،500یکفروشندگان ظروف یکبار مصرف503391.1

 یکصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال69،000143،750دوفروشندگان ظروف یکبار مصرف504391.2

 پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال204،000575،000کل و نئونLEDسازندگان تابلوهای 505392

 چهارصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و پنجاه  ریال183،000488،750یک و نئونLEDسازندگان تابلوهای 506392.1

 چهارصد و دو هزار و پانصد  ریال161،000402،500دو و نئونLEDسازندگان تابلوهای 507392.2

 دویست و سی هزار ریال111،000230،000کلفروشندگان لوازم ورزشی508393

 یکصد و هفتاد و دو هزار و پانصد  ریال93،000172،500یکفروشندگان لوازم ورزشی509393.1

 یکصد و پانزده هزار ریال82،000115،000دوفروشندگان لوازم ورزشی510393.2

 یک میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال594،0001،150،000کل{خرید و فروش محصوالت }دفتر کشاورزی 511394

 هشتصد و شصت و دو هزار و پانصد  ریال480،000862،500یک{خرید و فروش محصوالت }دفتر کشاورزی 512394.1

 هفتصد و هیجده هزار و هفتصد و پنجاه  ریال358،000718،750دو{خرید و فروش محصوالت }دفتر کشاورزی 513394.2

 یکصد و هفتاد و دو هزار و پانصد  ریال61،000172،500کلفروشندگان و نصاب کاغذهای دیواری514395

 یکصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال52،000143،750یکفروشندگان و نصاب کاغذهای دیواری515395.1

 یکصد و پانزده هزار ریال41،000115،000دوفروشندگان و نصاب کاغذهای دیواری516395.2

 یکصد و نود و پنج هزار و پانصد  ریال111،000195،500کلکارگاه موزائیک سازی517396

 یکصد و هفتاد و دو هزار و پانصد  ریال93،000172،500یککارگاه موزائیک سازی518396.1

 یکصد و چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه  ریال74،000143،750دوکارگاه موزائیک سازی519396.2

 سیصد و چهل و پنج هزار ریال62،000345،000کلصافکاری اتومبیل520397

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال52،000287،500یکصافکاری اتومبیل521397.1

 دویست و سی هزار ریال48،000230،000دوصافکاری اتومبیل522397.2

 سیصد و چهل و پنج هزار ریال74،000345،000کلجلوبندی سازی اتومبیل523398

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال65،000287،500یکجلوبندی سازی اتومبیل524398.1

 دویست و سی هزار ریال54،000230،000دوجلوبندی سازی اتومبیل525398.2
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(ریال)مبلغ مصوب به حروف 

1402    شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11  جدول شماره هفت شهرداری محترم راجع به عوارض مشروحه ذیل درجلسه مورخ   

.به تصویب رسید

مالحظات 

عوارض بر مشاغل: جدول شماره هفت 

ف
دی

شماره ر

تعرفه 

تنفیذی
نوع کسب

درجه 

کسب

نرخ ماهیانه 

1401سال 

نرخ ماهیانه 

مصوب سال 

1402

 سیصد و چهل و پنج هزار ریال158،000345،000کلجوشکاری آهن آالت526399

 سیصد و چهل و پنج هزار ریال139،000345،000یکجوشکاری آهن آالت527399.1

 دویست و پنجاه و سه هزار ریال117،000253،000دوجوشکاری آهن آالت528399.2

 سیصد و چهل و پنج هزار ریال65،000345،000کلتعمیرکار گیربکس و دیفرانسیل اتومبیل529400

 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد  ریال54،000287،500یکتعمیرکار گیربکس و دیفرانسیل اتومبیل530400.1

 دویست و پنجاه و سه هزار ریال48،000253،000دوتعمیرکار گیربکس و دیفرانسیل اتومبیل531400.2

 پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال250،000575،000کل(کارتن ، پالستیک ، شیشه)جمع آوری ضایعات532401

 چهارصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و پنجاه  ریال180،000488،750یک(کارتن ، پالستیک ، شیشه)جمع آوری ضایعات533401.1

 چهارصد و دو هزار و پانصد  ریال160،000402،500دو(کارتن ، پالستیک ، شیشه)جمع آوری ضایعات534401.2

:سایر توضیحات

.که سه برابریکسال عوارض مربوطه می باشد که درابتدای شروع بکارازمتقاضی اخذ می گردد(ورودی کسبی)حق آغازدهی صنفی

.به عنوان انباری یک واحد تجاری ، اخذ نصف نرخ مصوب واحد تجاری الزامیست (مغازه)در صورت استفاده مکانی تجاری 

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                              حسین دلیریان                              یوسف یوسفی                             ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                قاسم غالمرضاپور                                        آیدا عصمتی

24



-

عوارض صدور مجوز احداث ونصب تاسیسات شهری:  جدول شماره هشت 

توضیحاتعنوان عوارضردیف

در مورد 

ساختمان ها
طبق ضوابط هر یک از عناوین مربوط به عوارض صدور پروانه ساختمانی

درمورد 

تاسیسات 

وتجهیزات

یب مصوب شورا ی اسالیم × T×P×مساحت عرصه اختصایص برای تاسیسات× ارتفاع تاسیسات  رصی

معادل
200

:سایر توضیحات

. قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می شود64که توسط کمیسیون ماده  (P)قیمت منطقه ای-

.تعیین شده است%  16 معادل 1402 قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 64 موضوع ماده 3موضوع تبصره  (T)ضریب تعدیل-

.شهرستان تایباد می باشد (1401اجرایی در سال )1400/11/30 بر اساس آخرین دفترچه ارزش معامالتی امالک مصوب 1402مالک محاسبات عوارض وبهای خدمات سال -

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                                                  حسین دلیریان                                                    یوسف یوسفی                                                      ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                               قاسم غالمرضاپور                                                  آیدا عصمتی

1

صدور مجوز احداث 

و نصب تاسیسات 

دکلها )شهری 

،تجهیزات وآنتن 

های مخابراتی 

،ترانسفورماتورها و 

(نظارئر آنها

مساحت ، ارتفاع

در مورد تاسیسات و 

تجهیزات در صورتی که به 

مرکزیت تاسیسات ، 

متراژارتفاع تاسیسات از 

حریم اختصاصی در عرصه در 

تمامی جهات  کمتر  باشد ، 

درمورد تاسیسات وتجهیزات 

.عوارضی اخذ نخواهد شد

ضوابط ترتیبات وصول
شاخص های تدوین نحوه محاسبه 

عوارض وترتیبات وصول

بسمه تعالي

صورتجلسه

در راستای اجرای تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار وهزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور این الیحه طبق

1402   شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11  جدول شماره هشت شهرداری محترم راجع به عوارض مشروحه ذیل درجلسه مورخ  

.به تصویب رسید



-

عوارض معابر:  جدول شماره نه 

عنوان عوارضردیف

شاخص های تدوین 

نحوه محاسبه عوارض 

وترتیبات وصول

توضیحاتضوابط ترتیبات وصول

ریال برای هر ساعت تردد در محدوده100.000 تن و بیشتر ظرفیت بار 10برای کامیونهای باری 

 ریال برای هر ساعت تردد در محدوده60.000 تن  ظرفیت بار 10برای کامیونهای باری کمتر از 

:سایر توضیحات

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                                                  حسین دلیریان                                                    یوسف یوسفی                                                      ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                               قاسم غالمرضاپور                                                  آیدا عصمتی

1

عوارض تردد شبانه 

وسایل نقلیه باری 

در محدوده کامیون 

ممنوع

ساعت تردد ، وزن 

ناوگان

در معابری که به موجب 

مصوبه شورای ترافیک 

ترددکامیون ممنوع است در 

موارردی که تردد شبانه 

کامیون صورت می گیرد 

مشمول پرداخت این عنوان 

.عوارض می گردد

بسمه تعالي

صورتجلسه

در راستای اجرای تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار وهزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور این الیحه طبق

1402   شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11  جدول شماره نه شهرداری محترم راجع به عوارض مشروحه ذیل درجلسه مورخ  

.به تصویب رسید



-

عوارض بر تابلوهای تبلیغات محیطی:  جدول شماره ده 

مبلغ مصوبعنوان عوارضردیف

    ريال10,000روزانهبه ازای هر متر مربعموقت- عوارض تابلو بیلبورد 1

      ريال2,000روزانهبه ازای هر متر مربعموقت- عوارض داربست 2

    ريال30,000روزانهبه ازای هر متر مربعدائمی- مازاد بر عرف - عوارض تابلو سردرب 3

    ريال50,000روزانهبه ازای هر متر مربعموقت- نمايشگاهی  (عمودی وافقی)عوارض بر پالکارد4

      ريال8,000روزانهبه ازای هر متر مربعدائمی- نمايشگاهی وشرکتها (عمود بر ديوار)عوارض تابلو5

    ريال15,000روزانهبه ازای هر متر مربعدائمی- عوارض بر تابلوی ديجیتالی کسبه 6

      ريال8,000روزانهبه ازای هر متر مربعموقت- پاک کردن ديوار نويس به عهده تبلیغ کننده است- عوارض ديوارنويسی7

:سایر توضیحات

 از آگهی دهنده دريافت می گردد1عوارض رديف *

. به میزان دهانه ملک تجاری به متر مربع با ارتفاع يک متر معافیت وجود دارد3در اخذ عوارض رديف *

.  پالکارد های سیار داخل پیاده رو يا خیابان مغازه ها می باشد4منظور از شرح عنوان رديف *

.در مراجعه اولیه حداقل عوارض مر بوط به يک ماه تبلیغات از متقاضی دريافت خواهد شد*

  قانون تشکیالت وظايف شوراها اجاره تابلو وبیلبردهای شهرداری از طريق انعقاد قرارداد با رعايت قوانین71 ماده 25 قانون شهرداری ها و بند 92براساس ماده *

.مربوطه صورت می گیرد

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                                 حسین دلیریان                                یوسف یوسفی                         ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                     قاسم غالمرضاپور                                      آیدا عصمتی

در راستای اجرای تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار وهزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور این الیحه طبق

1402   شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11  جدول شماره ده شهرداری محترم راجع به عوارض مشروحه ذیل درجلسه مورخ  

.به تصویب رسید

شاخص های تدوین نحوه محاسبه 

عوارض وترتیبات وصول



-

عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری:  جدول شماره یازده 

عنوان عوارضردیف

شاخص های تدوین نحوه 

محاسبه عوارض وترتیبات 

وصول

توضیحات

1
ارزش افزوده ناشی از تعیین 

کاربری عرصه در اجرای طرح های 

طرح های توسعه شهری

ضریبی از ارزش افزوده ایجاد 

شده ناشی از تعیین کاربری
ی کاربری  یب مصوب شورا ی اسالیم معادل×  ارزش افزوده ایجاد شده ناشر ازاجرای تعییر %10رصی

2

ارزش افزوده ناشی از تغییر 

کاربری عرصه در اجرای طرح های 

طرح های توسعه شهری

ضریبی از ارزش افزوده ایجاد 

شده ناشی ازتغییر کاربری
یب مصوب شورا ی اسالیم معادل×  ارزش افزوده ایجاد شده ناشر ازاجرایتغییر کاربری  %10رصی

3
ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح 

های عمران شهری

ضریبی از ارزش افزوده ایجاد 

شده ناشی ازاجرای طرح عمرانی
یب مصوب شورا ی اسالیم معادل×  ارزش افزوده ایجاد شده ناشر ازاجرای طرح عمرانی  %40رصی

:سایر توضیحات

. متراز حاشیه خیابان مالک قرار می گیرد10برای ردیف سوم عرصه به شعاع -

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                                                  حسین دلیریان                                                    یوسف یوسفی                                                      ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                               قاسم غالمرضاپور                                                  آیدا عصمتی

تعیین ارزش افزوده 

ایجاد شده از طریق 

استعالم از کارشناس 

رسمی دادگستری  می 

.باشد

بسمه تعالي

صورتجلسه

در راستای اجرای تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار وهزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور این الیحه طبق

1402   شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11  جدول شماره یازده شهرداری محترم راجع به عوارض مشروحه ذیل درجلسه مورخ  

.به تصویب رسید

ضوابط ترتیبات وصول



-

عوارض قطع اشجار:  جدول شماره دوازده 
مبلغ مصوب به حروفمبلغ مصوبعنوان عوارضردیف

 دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال2،950،000    قطع درخت سر و نقره ای به ازای هر سال سن درخت1
 دو میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال2،840،000    قطع درخت کاج توپی به ازای هر سال سن درخت2
 دو میلیون و سیصد و شصت هزار ریال2،360،000   به ازای هر سال سن درخت (تهران–مشهد ) قطع درخت کاج الدار3
 دو میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال2،840،000    قطع درخت اقاقیای چتری به ازای هر سال سن درخت4
 دو میلیون و یکصد و هفتاد هزار ریال2،170،000    قطع درخت اقاقیای نرک  به ازای هر سال سن درخت5
 دو میلیون و یکصد و هفتاد هزار ریال2،170،000    قطع درخت زبان گنجشک به ازای هر سال سن درخت6
 دو میلیون و سیصد و شصت هزار ریال2،360،000    قطع درخت توت زینتی به ازای هر سال سن درخت7
 دو میلیون ریال2،000،000    قطع درخت توت معمولی به ازای هر سال سن درخت8
 یک میلیون و هشتصد و نود هزار ریال1،890،000    قطع درخت عرعر به ازای هر سال سن درخت9

 دو میلیون و ششصد هزار ریال2،600،000    قطع درخت سرو خمره ای به ازای هر سال سن درخت10
 دو میلیون و ششصد هزار ریال2،600،000    قطع درخت صنوبر نیگرا به ازای هر سال سن درخت11
 دو میلیون و یکصد و سی هزار ریال2،130،000    قطع درخت نارون به ازای هر سال سن درخت12
 سه میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال3،950،000    قطع درخت زیتون تلخ  به ازای هر سال سن درخت13
 دو میلیون و چهارصد و هشتاد هزار ریال2،480،000    قطع درخت زیتون به ازای هر سال سن درخت14
 دو میلیون و چهارصد و هشتاد هزار ریال2،480،000    ازبین بردن هر درختچه پیرو کانتا بر اساس هر متر طول15
 سه میلیون و چهارصد و بیست هزار ریال3،420،000    ازبین بردن هر درختچه خرزهره بر اساس سن بوته16
 سه میلیون و سیصد هزار ریال3،300،000    ازبین بردن هر درختچه زرشک زینتی بر اساس سن بوته17
 پنج میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال5،950،000    قطع و ازبین بردن هر متر ترون بر اساس هر متر طول و با توجه به سن بوته18
 دو میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال2،460،000   .بر اساس هر بوته(سفید، هفت رنگ،هلندی ) قطع هر بوته گل رز 19
 شش میلیون و چهارصد و هفتاد هزار ریال6،470،000   براساس هر متر مربع(...گلهای فصل و) تخریب چمن و فضای سبز و 20
 دو میلیون و سیصد و سی هزار ریال2،330،000    قطع سایر درختان به ازای هر سال سن درخت21
 پنج میلیون و ششصد و نود هزار ریال5،690،000   به ازای هر سال سن بوته و نوع بوته...  تخریب بوته های زینتی نظیر پامیاس گراس و 22
 دو میلیون و سیصد و سی هزار ریال2،330،000    قطع هر نوع از درختان به ازای هر سانتی متر از بن درخت23

:سایر توضیحات

 قانون درآمد پایدار وهزینه های شهرداری ها و دهیاری ها می باشد2 ماده 1 دستور العمل اجرایی موضوع تبصره 24عوارض این بخش بر اساس ماده -
..مبارزه با آفات و بیماریها و  –عوارض فوق الذکر با عنایت به هزینه های آبیاری ،نگهبانی ،کود دهی ،جویکاری ،انجام هر ساله شاخه زنی ،هرس های سالیانه و فصلی -

. با توجه به گرمای زیاد و تنشهای سالیانه و هزینه ی باال ی نگهداری محاسبه گردیده است 
تمام موارد فوق زمانی عوارض مربوطه وصول گردد که با شهرداری هماهنگ و مجوز الزم در خصوص قطع درخت اخذ گردد -
اگر کسی عالما یا عامدا اقدام به قطع درخت نماید مصوب گردد ضمن وصول عوارض فوق الذکر برابر نظریه کمیسیون فضای سبز پرونده به دادگستری محترم ارجاع -

..می گردد

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                                                  حسین دلیریان                                                    یوسف یوسفی                                                      ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                               قاسم غالمرضاپور                                                  آیدا عصمتی

بسمه تعالي

صورتجلسه

در راستای اجرای تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار وهزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور این الیحه طبق
1402   شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11  جدول شماره دوازده شهرداری محترم راجع به عوارض مشروحه ذیل درجلسه مورخ  

.به تصویب رسید



-

عوارض نقل و انتقاالت امالک: جدول شماره سیزده 

توضیحاتمبنای قیمت گذاری هرمتردرصد عوارضنوع معاملهردیف

درصد2نقل وانتقال قطعی امالک1
بر اساس دستورالعمل اجرایی در این 

خصوص
-

درصد1انتقال حق واگذاری2
بر اساس دستورالعمل اجرایی در این 

خصوص
-

:سایر توضیحات

 قانون درآمد  پایدار و هزینه شهرداری ها ودهیاری ها8عوارض مذکور طبق ماده -

.افراد تحت پوشش کمیته امداد وسازمان بهزیستی از پرداخت عوارض مذکور معاف خواهند بود-

.با توجه به اینکه دستورالعمل اجرایی در خصوص این عنوان عوارض هنوز ابالغ نشده است اجرای این عوارض موکول به ابالغ  دستورالعمل مذکور می باشد-

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                                                  حسین دلیریان                                                    یوسف یوسفی                                                      ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                               قاسم غالمرضاپور                                                  آیدا عصمتی

.به تصویب رسید

1402   شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11  جدول شماره سیزده شهرداری محترم راجع به عوارض مشروحه ذیل درجلسه مورخ  

در راستای اجرای تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار وهزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور این الیحه طبق

صورتجلسه



-

بهای خدمات آماده سازی :  جدول شماره چهارده 

ردیف

:سایر توضیحات

. بر اساس آخرین فهرست بهای واحد پایه رشته نوار حفاری در زمان تصویب این الیحه می باشد1402نرخ محاسبه آماده سازی برای سال -

.برای امالکی که دارای دو ممر بوده یا در نبش خیابان قراردارند آن دهنه عرصه مالک محاسبه قرار می گیرد که حاصل آن بیشتر باشد-

. متر می باشد16 متر عرض مالک محاسبه  همان عرض معبر 16برای امالک واقع شده در خیابانهای بیش از -

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                                       حسین دلیریان                                              یوسف یوسفی                                            ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                               قاسم غالمرضاپور                                                  آیدا عصمتی

قیمت تمام شده 1

( فهرست بهای حفاری010109نرخ ردیف× سهم خیابان%67×متراژ دهنه عرصه   ×نصف عرض خیابان )

بسمه تعالي

صورتجلسه

در راستاي اجراي تبصره يک ماده دو قانون درآمد پايدار وهزينه شهرداري ها و دهیاري هاي کشور اين اليحه طبق

1402   شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11جدول شماره چهارده شهرداري محترم راجع به بهاي خدمات مشروحه ذيل درجلسه مورخ  

.به تصويب رسید

شاخص های تدوین

( فهرست بهای حفاری010106نرخ ردیف× سهم پیاده رو%33×متراژ دهنه عرصه   ×نصف عرض خیابان )

فرمول محاسبه

+



بهای خدمات کارشناسی و فنی: جدول شماره پانزده

.مبالغ فوق بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد-

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                                       حسین دلیریان                                              یوسف یوسفی                                            ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                               قاسم غالمرضاپور                                                  آیدا عصمتی

-2

. ریال وصول گردد1.800.000بهای خدمات بازدید سایرکارشناسان  شهرداری  مبلغ -3

مهد کودکهاواجرای بر نامه های آموزشی -ریال 1.200.000بهای خدمات بازدید کارشناسان  آتش نشانی از منازل

.ریال که جهت بازدید هر مامورازمحل ویا پاسخ هرگونه استعالم وصول گردد1.100.000مبلغ

بسمه تعالي

صورتجلسه

در راستاي اجراي تبصره يک ماده دو قانون درآمد پايدار وهزينه شهرداري ها و دهیاري هاي کشور اين اليحه طبق

1402   شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11جدول شماره پانزده شهرداري محترم راجع به بهاي خدمات مشروحه ذيل درجلسه مورخ  
.به تصويب رسید

-خارج ازمحدوده قانونی داخل حریم شهر کارخانه جات صنعتی -ریال1.500.000بهاء خدمات بازدید امالک داخل محدوده قانونی 1-

جهت بازدید ازملک ویا پاسخ هر گونه -ریال1.800.000بازدید از ادارات  مبلغ-ریال2،500.000زمینهای کشاورزی هر کدام -باغات

.استعالم وصول گردد



-

بهای خدمات ناشی از صدور  و تمدید پروانه شرکتها و ناوگان حمل ونقل بار و مسافر: جدول شماره شانزده

نوع وسیله نقلیهردیف
مبلغ دریافتی فعلی بابت 

 پروانه سالیانهصدور
1402مبلغ مصوب برای 

مبلغ دریافتی فعلی بابت 

 پروانه سالیانهتمدید
1402مبلغ مصوب برای 

ریال600.000ماهیانه ریال500.000ماهیانه          ریال3،000،000        ریال2،500،000سرویسهای گمرک1

            ریال2،500،000ریال2.000.000سالیانه          ریال2،500،000        ریال2،000،000تاکسی تلفنی2

            ریال2،500،000ریال2.000.000سالیانه          ریال2،500،000        ریال2،000،000تاکسی درون شهری3

ریال600.000ماهیانه ریال500.000ماهیانه          ریال3،000،000        ریال2،500،000وانت بارهای گمرک4

            ریال2،500،000ریال2.000.000سالیانه          ریال2،500،000        ریال2،000،000وانت بارهای درون 5

:سایر توضیحات

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                             حسین دلیریان                                یوسف یوسفی                           ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                  قاسم غالمرضاپور                                      آیدا عصمتی

بسمه تعالي

صورتجلسه

در راستاي اجراي تبصره يک ماده دو قانون درآمد پايدار وهزينه شهرداري ها و دهیاري هاي کشور اين اليحه طبق

1402 شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11جدول شماره شانزده شهرداري محترم راجع به بهاي خدمات مشروحه ذيل درجلسه مورخ 

.به تصويب رسید



-

جدول شماره  هفده بهای خدمات استفاده از پارکینگ تیرپارک شهرداری وپارکینگ شهید فخری زاده

:سایر توضیحات

.الزم به توضیح است اخذ مبلغ بهای خدمات مذکور با تایید پایانه مرزی دوغارون قابل اجرا می باشد-

 بهای خدمات مذکور جهت تامین هزینه های پرسنلی و خدماتی وتوسعه وعمران پاکینگ تیر پارک و پارکینگ شهید فخری زاده  شهرداری -

.اخذ می گردد

.به مبلغ فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد-

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                             حسین دلیریان                                یوسف یوسفی                           ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                  قاسم غالمرضاپور                                      آیدا عصمتی

صورتجلسه

بسمه تعالي

همچنین .  ریال تعیین گردید850،000بهاءخدمات حق پارکینگ برای ورودی هریک ازکامیونها  و تریلرها مبلغ 

. ریال اخذ گردد300،000در صورت توقف بیش از سه شب خواب بابت هرشب خواب اضافی مبلغ 

.به تصويب رسید

1402 شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11جدول شماره هفده شهرداري محترم راجع به بهاي خدمات مشروحه ذيل درجلسه مورخ 

در راستاي اجراي تبصره يک ماده دو قانون درآمد پايدار وهزينه شهرداري ها و دهیاري هاي کشور اين اليحه طبق



-

بهای خدمات استفاده از جایگاه بازار روز وهفتگی:جدول شماره هجده 

کرایه روزانه بساط عادیبساطردیف
کرایه روزانه بساط  آشغال 

ساز
توضیحاتمعیار

 ساعت8برای برای هر متر مربع                  ریال10،000                   ریال5،000ثابت1

2

 ساعت8برای برای هر دستگاه               ریال300،000              ریال150،000 تن2وانت تا 2.1

 ساعت8برای برای هر دستگاه               ریال600،000              ریال300،000 تن5وانت تا 2.2

 ساعت8برای برای هر دستگاه            ریال1،200،000              ریال600،000 تن10وانت تا 2.3

 ساعت8برای برای هر دستگاه            ریال3،000،000           ریال1،000،000 تن10بیش از 2.4

:سایر توضیحات

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                             حسین دلیریان                                یوسف یوسفی                           ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                  قاسم غالمرضاپور                                      آیدا عصمتی

بسمه تعالي

:متحرک

در راستاي اجراي تبصره يک ماده دو قانون درآمد پايدار وهزينه شهرداري ها و دهیاري هاي کشور اين اليحه طبق

1402 شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11جدول شماره هجده شهرداري محترم راجع به بهاي خدمات مشروحه ذيل درجلسه مورخ 

.به تصويب رسید

صورتجلسه



-

بهای خدمات ورود ماشین آالت حمل ونقل به پایانه ها  ومیادین و بازارهای میوه وتره بار: جدول شماره نوزده 

عنوانردیف

شاخص های تدوین 

نحوه محاسبه عوارض 

وترتیبات وصول

توضیحاتضوابط ترتیبات وصول

ریال برای هر محموله بارگیری شده1.500.000 تن  ظرفیت بار 10برای کامیونهای باری بیش از1

ریال برای هر محموله بارگیری شده1.000.000 تن  ظرفیت بار 10برای کامیونهای باری 2

 ریال برای محموله بار500.000 تن  ظرفیت بار 10برای کامیونهای باری کمتر از 3

:سایر توضیحات

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                                                  حسین دلیریان                                                    یوسف یوسفی                                                      ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                               قاسم غالمرضاپور                                                  آیدا عصمتی

بسمه تعالي

صورتجلسه

در راستای اجرای تبصره یک ماده دو قانون درآمد پایدار وهزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور این الیحه طبق

1402   شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11  جدول شماره نوزده شهرداری محترم راجع به بهای خدمات مشروحه ذیل درجلسه مورخ  

.به تصویب رسید

بهای خدمات ورود ماشین 

آالت حمل ونقل به پایانه ها  

ومیادین و بازارهای میوه وتره 

بار

ساعت تردد ، وزن 

ناوگان
-



بهای خدمات آرامستانها: جدول شماره بیست 

1

2

3

4

:سایر توضیحات

.بهاء خدمات هزینه تقسیل وکفن ودفن برای  ایثارگران و خانواده های معزز شهدا با معرفی بنیاد شهید به صورت رایگان  می باشد-

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                                             حسین دلیریان                                                    یوسف یوسفی                                                    ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                               قاسم غالمرضاپور                                                  آیدا عصمتی

 ریال بهای خدمات نگهداری 1.150.000به ازای نگهداری از متوفی در سرد خانه متوفیات شهرداری به ازای هر شبانه روز مبلغ 

.اخذ گردد

. ریال وصول گردد5.000.000بهاء خدمات هزینه تقسیل وکفن ودفن برای هر نفر به مبلغ 

.بهاء خدمات هزینه تقسیل وکفن ودفن برای هر نفر تحت پوشش کمیته امداد وبهزیستی باارائه معرفی نامه بصورت رایگان می باشد

بسمه تعالي

صورتجلسه

در راستاي اجراي تبصره يک ماده دو قانون درآمد پايدار وهزينه شهرداري ها و دهیاري هاي کشور اين اليحه طبق

1402 شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11جدول شماره بیست شهرداري محترم راجع به بهاي خدمات مشروحه ذيل درجلسه مورخ 

.به تصويب رسید

.  ریال وصول گردد3.000.000هزینه تقسیل وکفن برای هر نفر 



-

بهای خدمات ماشین آالت وتجهیزات: جدول شماره بیست ویک

نوع ماشینردیف
بر اساس هر روز اجاره  

(ساعت کار8)
برای هر ساعت

ریال5،000،000ریال38،000،000تریلر کشنده1

ریال4،000،000ریال30،000،000کامیون ده چرخ2

ریال4،000،000ریال30،000،000کامیون تک3

ریال3،000،000ریال22،500،000 تن5خاور وکامیون 4

ریال2،000،000ریال15،000،000 تن3وانت 5

ریال4،000،000ریال30،000،000(تن10)تانکر آب 6

-ریال300تست آب7

ریال2،800،000ریال21،000،000تراکتور8

ریال3،500،000ریال27،000،000غلطک کششی9

:پخش آسفالت

ریال2،100،000ریال165،000،000 تن6کامیون حمل زباله 11

ریال3،000،000ریال22،500،000 تن8کامیون حمل زباله 12

-ریال40،000اجرت خط کشی خیابان ها13

ریال6،000،000ریال46،000،000لودر14

ریال8،000،000ریال62،000،000گریدر15

:سایر توضیحات

. درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد9به مبالغ فوق -

نسبت به افزایش قیمت خدمات اقدام نماید بدیهی است ،  % 20شهرداری با توجه به نوسان قیمت بازار شهرداری تا سقف -

.افزایش بیش از این در صد نیاز به اخذ مجوز شورای اسالمی می باشد

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                                          حسین دلیریان                                                یوسف یوسفی                                                ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                               قاسم غالمرضاپور                                                  آیدا عصمتی

بسمه تعالي

در راستاي اجراي تبصره يک ماده دو قانون درآمد پايدار وهزينه شهرداري ها و دهیاري هاي کشور اين اليحه طبق

1402 شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11جدول شماره بیست ويک شهرداري محترم راجع به بهاي خدمات مشروحه ذيل درجلسه مورخ 

.به تصويب رسید

صورتجلسه

10
فنیشر ، غلطک الستیکی- نیروی کاری6شامل

-ریال75،000



-

بهای  فروش محصوالت  تولیدی:جدول شماره بیست و دو

نوع کاالردیف
/ عدد / بر اساس هرتن 

واحد ریز
توضیحات

ملیون ریال برای هرتن150 بر مبنای قیر با هزینه حمل به قیمت ریال11،000،000آسفالت1

میلیون ریال برای هر تن10 بر مبنای سیمان با هزینه حمل به قیمت ریال15200،000*30*30جدول پرسی 2

میلیون ریال برای هر تن10 بر مبنای سیمان با هزینه حمل به قیمت ریال15400،000*60*30جدول پرسی 3

میلیون ریال برای هر تن10 بر مبنای سیمان با هزینه حمل به قیمت ریال15250،000*40*30آبرو پرسی4

میلیون ریال برای هر تن10 بر مبنای سیمان با هزینه حمل به قیمت ریال20250،000*40*30کانیو  تک پرسی 5

6
 5*20*10تایل بتنی پرسی 

 خاکستری5*20*20و
میلیون ریال برای هر تن10 بر مبنای سیمان با هزینه حمل به قیمت ریال1،250،000

7
 5*20*10تایل بتنی پرسی 

 رنگی5*20*20و
میلیون ریال برای هر تن10 بر مبنای سیمان با هزینه حمل به قیمت ریال1،350،000

:سایر توضیحات

. درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد9به مبالغ فوق -

نسبت به افزایش قیمت محصوالت اقدام نماید بدیهی است ،  % 20شهرداری با توجه به نوسان قیمت قیر وسیمان مجاز است تا سقف -

.افزایش بیش از این در صد نیاز به اخذ مجوز شورای اسالمی می باشد

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                                      حسین دلیریان                                          یوسف یوسفی                                            ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                               قاسم غالمرضاپور                                                  آیدا عصمتی

.به تصويب رسید

بسمه تعالي

1402 شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11جدول شماره بیست ودو شهرداري محترم راجع به بهاي خدمات مشروحه ذيل درجلسه مورخ 

صورتجلسه

در راستاي اجراي تبصره يک ماده دو قانون درآمد پايدار وهزينه شهرداري ها و دهیاري هاي کشور اين اليحه طبق



-

بهای خدمات کشتارگاه دام و طیور شهرداری: جدول شماره بیست و سه

(ریال)بهای پیش سرد(ریال)بهای خدمات حملنوع دام 

14,000 ساعت 24برای هر راس در گوسفند

14,000 ساعت 24برای هر راس در بز

140,000 ساعت 24برای هر راس در  ریال برای هر کیلو700به اضافه 700,000برای هر راس گاو وشتر

55,000 ساعت 24برای هر راس در شتر مرغ

:سایر توضیحات

با احتساب سهم دامپزشکی ، منابع )باتوجه به حجم باالی کشتار در روز عید سعید قربان بهای خدمات کشتار برای دامهای سبک و سنگین -

.ریال تعیین می گردد2.000.000ریال و200.000به ترتیب مبلغ  ( طبیعی و خزانه

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                                      حسین دلیریان                                          یوسف یوسفی                                            ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                               قاسم غالمرضاپور                                                  آیدا عصمتی

بسمه تعالي

صورتجلسه

در راستاي اجراي تبصره يک ماده دو قانون درآمد پايدار وهزينه شهرداري ها و دهیاري هاي کشور اين اليحه طبق

1402 شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11جدول شماره بیست و سه شهرداري محترم راجع به بهاي خدمات مشروحه ذيل درجلسه مورخ 

.به تصويب رسید

620,000برای هر راس 

250,000برای هر راس 

250,000برای هر راس 



بهای خدمات صدور مجوز حفاری لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر: جدول شماره بیست و چهار 

1

2

3

4

5

6

:سایر توضیحات

هزینه مرمت مسیرهای حفاری شده توسط ادارات دولتی وشرکتها طبق آخرین فهرست بهاء رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری-

. سازمان مدیریت وبرنامه ریزی محاسبه و دریافت گردد

. فقط مختص ادارات دولتی وشرکتها می باشد4ردیف -

. قانون شهرداری ها ، شهرداری مجاز است در طی سال هزینه های مرمت و باز سازی آسفالت به قیمت تمام شده اصالح  نماید103طبق ماده -

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                                      حسین دلیریان                                          یوسف یوسفی                                            ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                               قاسم غالمرضاپور                                                  آیدا عصمتی

 سال طبق دستورالعمل نحوه هماهنگی وصدور مجوز حفاری در 4 متر و عمرکمتر از 8هزینه روکش آسفالت معابر با عرض بیشتر از 

 ریال1.500.000سطح شهرهای کشور از قرار هر متر مربع 

درصدهزینه پیاده روسازی خیابانهای اصلی مشرف به 30و (متر عرض خیابان12تا حد اکثر ) درصد هزینه روکش آسفالت معابر30 

.امالک شهروندان به عهده ایشان می باشد

. سال آسفالت روکش انجام می گردد4 فقط در معابر با عمر بیش از 

در راستاي اجراي تبصره يک ماده دو قانون درآمد پايدار وهزينه شهرداري ها و دهیاري هاي کشور اين اليحه طبق

 ریال850.000هزینه مرمت حفاری معابر موزائیک وبتن از قرارهر متر مربع

 ریال500.000هزینه مرمت حفاری معابرزیرسازی شده  از قرارهر متر مربع

 ریال1.200.000هزینه مرمت حفاری معابر آسفالت از قرارهر متر مربع

.خاکی وآسفالت به شرح ذیل دریافت گردد:بهاء خدمات هزینه مرمت حفاریها معابر شامل 

بسمه تعالي

صورتجلسه

.به تصويب رسید

1402 شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11جدول شماره بیست و چهار شهرداري محترم راجع به بهاي خدمات مشروحه ذيل درجلسه مورخ 



-

بهای خدمات مهاجرین و اتباع خارجی.: جدول شماره بیست و پنج

:سایر توضیحات

.بهای خدمات مذکور از اتباع خارجی فاقد گذرنامه و ویزا اخذ می گردد-

.اخذ مبلغ بهای خدمات فوق پس از تایید اداره کل امور اتباع و مهاجرین استان خراسان رضوی قابل اجرا می باشد-

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                                      حسین دلیریان                                          یوسف یوسفی                                            ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                               قاسم غالمرضاپور                                                  آیدا عصمتی

. بهای خدمات خروج هریک ازاتباع خارجی مبلغ پنج میلیون ریال تعیین گردید

بسمه تعالي

صورتجلسه

در راستاي اجراي تبصره يک ماده دو قانون درآمد پايدار وهزينه شهرداري ها و دهیاري هاي کشور اين اليحه طبق

1402 شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11جدول شماره بیست و پنج شهرداري محترم راجع به بهاي خدمات مشروحه ذيل درجلسه مورخ 

.به تصويب رسید



-

تقسیط عوارض و بهای خدمات: جدول شماره بیست وشش
اقسالطنقدی

1
کلیه سرفصل های 

عوارض
نقدی% 25حد اقل 

 سال یا 3الباقی بدهی تا 

 ماه تقسیط36

بر اساس نرخ مصوب 

شورای پول و اعتبار

2
کلیه سرفصل های بهای 

خدمات
نقدی% 25حد اقل 

 سال یا 3الباقی بدهی تا 

 ماه تقسیط36

بر اساس نرخ مصوب 

شورای پول و اعتبار

3
جرائم کمیسیون ماده 

100
ندارددرصد نقدی100درصد نقدی100

:سایر توضیحات

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیروارتقای نظام مالی کشور  می باشد59اخذ هزینه تقسیط بر اساس ماده -

: اعضاي محترم شوراي اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                                      حسین دلیریان                                          یوسف یوسفی                                            ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                               قاسم غالمرضاپور                                                  آیدا عصمتی

بسمه تعالي

صورتجلسه

.به تصويب رسید1402و جهت اجرا در سال

 شورا مطرح1401/11/11جدول شماره بیست و شش شهرداري محترم راجع به تقسیط عوارض و بهاي خدمات مشروحه ذيل درجلسه مورخ 

در راستاي اجراي تبصره يک ماده دو قانون درآمد پايدار وهزينه شهرداري ها و دهیاري هاي کشور اين اليحه طبق

هزینه تقسیط عنوان ردیف



-

100نرخ های کمیسیون ماده .: جدول شماره بیست و هفت

1402مصوب برای سال 401و400سال و 1402مصوب برای سال 401و400سال و 

708،400850,0801،600،0001,920,000 طبقه5ساختمان اسکلت بتونی باهر نوع سقف تا 
1،612،0001,934,4001،824،0002,188,800 طبقه به باال5ساختمان اسکلت بتونی از 

637،560765,0721،440،0001,728,000 طبقه5ساختمان اسکلت فلزی با هرنوع سقف تا
1،480،0001,776,0001،664،0001,996,800 طبقه به باال5ساختمان اسکلت فلزی از 

524،216629,0591،188،0001,425,600ساختمان اسکلت مختلط مصالح بنائی با ستون های فلزی 
354،200425,0401،000،0001,200,000ساختمان اسکلت اجری

212،520255,024480،000576,000ساختمان اسکلت مخلوط خشت و گل وسنگ وچوپ
283،360340,032640،000768,000ساختمان های تمام چوب معمولی
991،7601,190,1122،240،0002,688,000ساختمان های تمام چوب صنعتی

531،300637,5601،000،0001,200,000اسکلت آجری با بلوک سیمانی یا سنگی با هر نوع سقف
743،820892,5841،120،0001,344,000اسکلت فلزی با لوله های پیش ساخته با هر نوع سقف

637،560765,072960،0001,152,000با مصالح بنائی سنگ آجر ،بلوک سمانی با هر نوع سقف 
566،720680,0641،280،0001,536,000اسکلت فلزی با ستون های بتون آرمه

87،512105,014288،000345,600گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف

212،520255,024320،000384,000با پایه های چوبی و مصالح بتونی با هر نوع سقف
318،780382,536480،000576,000با پایه های فلزی با ستون بتون آرمه

72،00086,40080،00096,000دستگاههای حرارتی مرکزی ،شوفاژ سانترال
140،000168,000160،000192,000(گرمایش ،خنک کننده )تهویه دستگاه 

280،000336,000320،000384,000آسانسور

850،0801,020,0961،920،0002,304,000 متر مکعب به باال هرمتر مکعب6انواع مخزن اعم از زیر زمینی ،هوائی از 
148،764178,517224،000268,800سکوها و بازار روزها هر متر مربع

85،008102,010192،000230,400دیوارکشی با هر نوع مصالح هر مترطول
120،000144,000264،000316,800(نیم طبقه با سقف آجر و آهن )بالکن 

:امضاء اعضای محترم شورای اسالمي شهر تايباد

محمد خدادادی                                حسین دلیریان                                   یوسف یوسفی                                ذکریا طغانی 

محمد دادمحمدی                                  قاسم غالمرضاپور                                         آیدا عصمتی

.به تصويب رسید

بسمه تعالي

صورتجلسه
 شهرداري تايباد 1402به همراه تصويب اليحه عوارض و بهاي خدمات سال 

1402 شورا مطرح و جهت اجرا در سال1401/11/11جدول شماره بیست وهفت شهرداري محترم راجع به نرخهاي مشروحه ذيل درجلسه مورخ 

ارزش معامالتي
واحد های اداریواحد های مسکوني وتجاری شرح گروه ساختمانها

آشیانه ها وسایه بانها: د

تاسیسات: ره

سایر: و

(اسکلت )انواع ساختمان : الف

متر4ساختمان و انبارها با دهانه بیش از: ب

سالنها ، توقفگاه: ج


