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 شهرداری مهدیشهر    (ششمدوره )شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

 

 

 . عبارت است از مبلغ يا مبالغي كه مستند به قوانين جاري، نوع و ميزان آن به تصويب مرجع قانوني رسيده و اعالم عمومي شده باشد :ضعوار

مصوب شوراي اسالمي شهر مهديشهر عوارض واحدهاي صنفي ساليانه خود را پرداخت نماينددر غير اين صورت شهرداري  طبق مقررات  مشاغل و حرفتمامي صنوف مکلفند طبق تعرفه عوارض محلي  : 1ماده

 .اقدام قانوني را به عمل مي آورد

 طريهق ماهامع   از مگراينکهه  نيست ازعوارض برمعافيت دليل وكسب حرفه محل خودسرانه وتعطيل عوارض است پرداخت مشمول فعاليت محل رسمي وتعطيل مربوطه پروانه ابطال زمان تا هرواحدصنفي:2ماده

 . عمل خواهدبود مالك محلي ازتحقيقات وپس.گردد اعالم مکتوب بصورت شهرداري اطالع به صنفي

 شهرداري مهديشهر فضاي شهري مورد استفاده فعاليتهاي فصلي و دائمي و فعاليتهاي شغلي محلي عوارض تعرفه

 :ميگردد مهديشهراخذ توسط  شهرداري و محاسبه ذيل بصورت مهديشهرساالنه درشهر صنفي واحدهايكسبي  عوارض

 : (يک درجه)ذيل  تعريف با وويژه1معابردرجه براي (الف

 . مي گردد اطالقو ميدانهاي اصلي شهر ,پرتردد و پرترافيک بلوارهاوخيابانهاي و اصلي خيابان به مشرف پالكهاي كليه به معابرويژه

 :دو معابردرجه : ب

 عرضمتر به 11تا 8درمعابرباعرض كسبي ي واحدها

 : سه معابردرجه(ج

 متر 8كمتراز باعرض كسبي واحدهاي

 .بود خواهد پيگيري قابل77 ماده دركميسيون اختالف حل موضوع عوارض پرداخت و محاسبات در اختالف وجود درصورت: 1تبصره

 (1درجه )معابر ویژه شغلی 

 (شهدا  ميدان تا خميني امام ازميدان( )ره)خميني  امام خيابان-1

 (ميدان فردوسيازميدان امام خميني تا ()ره)خيابان امام   -2

 مسيربازار  -3 

 وبالعکس( ع)رضا امام شهدا تاميدان ازميدان(بلوارانقالب-4

 وبالعکس( ع)از سه راه المهدي تا ميدان امام رضا)بهمن 22بلوار -5

 ميدان ورزش تا انتهاي بلوار كارگروبالعکساز )بلواركارگر -6
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 (از ميدان ورزش تا ميدان شهدا)بلوارعشاير  -7

 (تا ميدان نماز ( ع)از ميدان امام رضا)بلوارنماز  -8

 (از ميدان نماز تا ميدان واليت وبالعکس)بلوارواليت  -9

 بلوار ورودي طالب آباد -11

 (ميدان گلستاناز سه راه شهرك انقالب تا )بلوار معلم   -11

 (از ميدان گلستان تا ميدان نماز)بلواررسالت -12

 بلوارشهداي پاكريس -13

 ميدان واليت تا دانشکده روانشناسي-14

 :(1درجه)میادین 

 وميادين تازه تاسيس( المهديسه راه )ميدان فردوسي (پاكريس)ميدان واليت،ميدان جمهوري ورزش امام خميني، ميدان امام رضا، ميدان نماز،  ميدان شهدا،ميدان ميدان

 (2درجه ) معابر(ب

 متر به عرض  11تا  8واحدهاي كسبي در معابر با عرض 

 (:2درجه)میادین 

 پرفسور نادعليان ميدان گلستان، ميدان فدك،ميدان 

 :معابر درجه سه(ج

 متر  8واحدهاي كسبي با عرض كمتر از 

 . قابل پيگيري خواهد بود 77در صورت وجود اختالف در محاسبات و پرداخت عوارض موضوع حل اختالف در كميسيون ماده :1: تبصره 

 واحدهاي فضاي شهري مورد استفاده فعاليتهاي فصلي و دائميبرخي موارد مربوط به تعرفه عوارض محلي 

 .مل ميباشد مربوطه مالك ع 2كه داراي درجه نمي باشد رديف درجه  شغلي: ا لف 

 در قالب بهاي خدمات مي باشد كه ريال 111/861/4ريال و تاالر بيستون  111/151/4ساليانه ( خانه پدر ، فردوس مادر، يادگار دوست  ) عوارض ماتمع رفاهي : ب

متر مربع باشند در غير اينصورت جهت تهامين پاركينهگ صهنف نهامبرده مهي بايسهت مبلهغ         31در خصوص صدور پروانه كسب نمايشگاههاي اتومبيل الزامي است كه صنف مورد نظر داراي پاركينگ حداقل :  پ

 .ماهيانه در قالب بهاي خدمات دريافت گردد تومان 111/111
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 تومهان 111/111ن انبار صنف فوق الذكر مي بايست مبلهغ  در خصوص صدور پروانه كسب مصالح فروشي الزامي است كه صنف نامبرده داراي انبار جهت دپو مصالح ساختماني باشد در غير اينصورت جهت تامي: ج

 .ماهيانه در قالب بهاي خدمات دريافت گردد

روز بعد ازاتمام هر دوره برگزاري،عوارض وصول را به حساب شهرداري واريز ورسيد آن رابه شهرداري ارائه 11موظفنددر مدت حداكثر ...(ش ،تخصصي ،ادواري،فصلي واعم از فرو)متوليان برگزاري نمايشگاه غرفه -

 .نمايند در غير اين صورت شهرداري مااز به وصول وثيقه مربوطه مي باشد

 (عمومي دولتي و غير دولتي)اشخاص 

 توقيف خودروهاي دست فروش(قانون شهرداريها 55ماده  2بند ) 

 وانت و نیسان در هر ماه -الف

 ريال 1111111مرحله اول 

 ريال 2111111مرحله دوم 

 ريال 3111111مرحله سوم 

 خاور در هر ماه -ب

 ريال2111111مرحله اول 

 ريال 3111111مرحله دوم 

 ريال 5111111مرحله سوم 

 كمپرسي تک در هر ماه

 ريال 3111111مرحله اول 

 ريال 4111111مرحله دوم 

 ريال 6111111مرحله سوم 

عهوارض معهادل    شههر گهزار  با شهرداري اقدام به تخليه زباله در معابر مي نمايند وبه اخطار مامورين شهرداري ترتيب اثر نمي دهد در مرحله اول اخطار وسهپس برابهر    هماهنگيو صنوفي كه بدون اجازه و كسبه

قانون شهرداري جهت اخذ تصميم مقتضي مي گردد ودرصورت امتناع مالهک از مراجعهه بهه شههرداري      55ماده  21تومان وبار سوم ارجاع به كميسيون بند 111/211تومان براي بار اول وبراي بار دوم  111/111

 . وصول خواهد شد  77عوارض از طريق كميسيون ماده 

 مکلفند هزينه تمام شده خدمات جمع آوري زباله و جدا سازي ،پردازش ودفع پسماندهارا به حساب شهرداري واريز نمايند... ورزي،وصنعتي وكليه توليد كنندگان پسماندهاي عادي ،كشا
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 شهرداری مهدیشهر    (ششمدوره )شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

 

فه اي كه طبق دسهتور العمهل وزارت كشهور توسهط شهوراي      قانون مديريت پسماندها شهرداري ميتواند هزينه هاي مديريت پسماند را از توليد پسماند با تعر 8ماده  عوارض حق برداشت وجمع آوري و دفن زباله

 .اسالمي بر حسب نوع پسماند تعيين ميشود دريافت و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد

ازگشايي مادد آن با تاييد شهرداري خواههدبود ودر صهورت عهدم    بايستي نسبت به اعالم كتبي آن به شهرداري اقدام نمايد و بدر صورتيکه پيشه ور در خواست تعطيلي محل كسب خود را داشته باشد  :1تبصره

 . اناام مشمول اناام پرداخت عوارض ساليانه مي باشد واعتراض قابل قبول نخواهد بود 

 .يرد گويژه معلولين سرپرستان تحت پوشش بهزيستي كميته امداد وزنان سرپرست خانوار يک سوم تعرفه مصوب اناام مي  مشاغل و حرفمحاسبه عوارض  : 2تبصره 

زاي ههر مهاه فعاليهت يهک     بصورت ساليانه بوده ودر صورتيکه مودي كمتر از يک سال فعاليت كسب داشته باشد در صورت اعالم مکتوب تعطيلهي محهل بهه شههرداري در ا     مشاغل و حرفتعرفه هاي  : 3تبصره 

 .دوازدهم عوارض كسب مربوطه محاسبه و دريافت مي شود 

ن برپايي آفرهاي هفتگي اقدام ومسهتند بهه شههرداري    به كليه كسبه ومودياني كه نسبت به زيباسازي و رنگ آميزي نور پردازي در شب مشاركت در برگزاري اعياد در راستاي نشاط اجتماعي شهروندا : 4تبصره 

 . برخوردارمي گردند مربوط به همان سال  مشاغل و حرفجايزه شهروند برتر در جايزه خوش حسابي مربوط به عوارض % 11ز اه نمايند ارائ

جوايز خوش حسابي در % 11ازاث فرهنگي وگردشگري رمي كليه موديان كسبه واحدهاي صنفي ادارات وكليه نهادهاي دولتي وغير دولتي وافرادي كه در راه اندازي كمپين موزه شهر پس از تاييد اداره:  5تبصره 

و مناسهبتها و  در ايهام مبهارك دههه فاهر      مشاغل و حرفبهره مند شوند پرداخت عوارض  مشاغل و حرفجوايز خوش حسابي در عوارض % 71و  59بر اساس قانون رفع موانع توليد ماده بازسازي ومرمت عوارض 

 .جايزه خوش حسابي برخوردار خواهند شد %  15فروردين از  5اسفند تا 15وبه مناسبت فرا رسيدن نوروز از اعياد ملي ومذهبي 

 به مالک زمان هر در و گرديده ثبت مالک عنوان بدهي به شده اعالم مبالغ ننمايد واريز شهرداري حساب به علت هر به را فوق عوارض مستاجر يا مالک چنانچه 6:تبصره

 .گردد مي دريافت شهرداري فوق توسط عوارض غيره و استعالم دريافت جهت نمايد مراجعه شهرداري
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 (مبالغ به ریال می باشد) مشاغل و حرفعوارض سالیانه لیست 

 درجه سه درجه دو درجه یک مشاغل و حرفنام  ردیف

 1104444 1044444 1004444 آبکاری انواع فلزات 1

 004444 1104444 1004444 فروشی آبمیوه  0

 1004444 1004444 0104444 آپاراتی 0

 004444 1114444 1004444 آرایشگری زنانه 0

 1004444 1004444 0104444 آلومینیوم سازی درب و پنجره 0

 1004444 1004444 0104444 آهنگری درب و پنجره 0

 1004444 1004444 0104444 بازیافت و آسیاب مواد و ضایعات پالستیکی 0

 1004444 1004444 0104444 باسکول داری 0

 1404444 1044444 1004444 باطری سازی 0

 1404444 1044444 1004444 برش مقوا و کاغذ 14

 1014444 1004444 0104444 برشکاری فلزی 11

 1004444 1014444 1004444 پرداخت کار قالی یا فرش 10

 1104444 1004444 1004444 پرس کاری چوب 10

 1104444 1004444 1004444 پرسکاری فلزات 10

 1004444 1014444 1004444 پلیسه انواع لباس 10

 1004444 1004444 1044444 پیراهن دوزی 10

 004444 1114444 1004444 پیرایشگری مردانه 10

 1004444 1004444 0104444 پیکرتراشی 10

 1004444 1004444 1014444 تابلوسازی چوبی 10

 1004444 1004444 1014444 تابلوسازی فلزی 04

 044444 1104444 1004444 نانوایی 01

 1004444 1014444 1004444 تراش سنگهای قیمتی 00

 044444 1014444 1004444 تراشکاری موتور اتومبیل 00

 044444 1014444 1004444 تراشکاری و فلزکاری 42
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 1004444 1004444 0104444 ترمیم مو 42

نصب و تعمیر موکت، کفپوش، پررده، کرکرره، کاغرذدیواری،    )تزیینات ساختمان  42
 (شومینه و کارهای چوبی و فلزی

0104444 1004444 1004444 

 1004444 1014444 1004444 تصفیه، حالجی ضایعات و بازیافت الیاف و منسوجات 42

 1004444 1044444 1004444 تعمیر اجاق گاز و بخاری 42

 1004444 1014444 1004444 انواع چرخ بافندگی، خیاطی و گلدوزیتعمیر  42

 1104444 1004444 1014444 (مچی، رومیزی، دیواری)تعمیر انواع ساعت  03

 1104444 1004444 1004444 تعمیر دوچرخه و سه چرخه 03

 1104444 1004444 1004444 تعمیر دوربین و لوازم عکاسی و فیلمبرداری 04

 1004444 1004444 0104444 سپر اتومبیلتعمیر  00

 1014444 1044444 1004444 تعمیر عینک 02

 1004444 1004444 1004444 تعمیر قفل و کلید 02

 004444 004444 004444 تعمیر کیف و کفش و پوتین 02

 1004444 1004444 1004444 تعمیر لوازم صوتی و تصویری 02

 1014444 1044444 1004444 بجز لوازم صوتی و تصویریتعمیر لوازم کوچک برقی منزل  02

 1004444 1004444 0104444 تعمیر و پرس انواع لوله و شیلنگ 02

 1004444 0104444 0004444 تعمیر و تعویض جلوبندی خودرو 23

 1004444 1004444 1004444 تعمیر و رفوی انواع پوشاک به جز چرم 23

 1004444 1004444 1004444 تعمیر و رفوی فرش 24

 1004444 1004444 0404444 تعمیر و نگهداری تجهیزات جانبی رایانه 20

 1004444 1004444 1004444 تعمیر و نگهداری ماشین آالت اداری 22

 1014444 1004444 1004444 تعمیر و نگهداری موتورسیکلت و موتور گازی 22

 1004444 1014444 1004444 تعمیر یخچال، فریزر، یخچال فریزر 22

 1004444 1004444 1004444 تعویض روغن 22

 1044444 1004444 1004444 تعویض و تعمیر اگزوز 22

 1404444 1104444 1044444 تعویض و تعمیر رادیاتور اتومبیل 22
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 1014444 1004444 0104444 تودوزی انواع خودرو 23

 1004444 1004444 1004444 تولید ّآبغوره و ترشی و آبلیمو 23

 1004444 1004444 0104444 تولید اتاق وسایل نقلیه 24

 1004444 1004444 0104444 تولید آجر 20

بنردی شرده دیگرر ن یرر      تولید اجنراس پالسرتیکی غیرر از کفرش و محصروالت طبقره       22
 قوطی، فایبرگالس، مالمین، تابلو

0104444 1004444 1004444 

 1014444 1044444 1004444 تولید آکواریوم 22

 1004444 1004444 1004444 تولید انواع کیف 22

 1004444 1004444 0104444 تولید تسمه فلزی 22

 1004444 1004444 0104444 تولید تیرچه و بلوک و قطعات بتونی 22

 1014444 1004444 1004444 تولید جعبه و قوطی و لوله مقوایی 22

 1044444 1004444 0104444 زیلو، جاجیم و کاالهای مشابه دیگر بافتنی دستیتولید صنایع دستی گلیم،  23

 1004444 1004444 0104444 تولید ظروف مالمین 23

 1044444 1004444 0104444 تولید فرش و قالی دستباف 24

 1004444 0404444 0104444 تولید کاشی و سرامیک 20

 1044444 1004444 1004444 تولید لباس بچه 22

 1004444 1004444 0104444 تولیدلباس زیر زنانه 22

 1004444 1004444 0104444 تولید لباس زیر مردانه 22

 1004444 1004444 0104444 تولید مانتو وشلوار و لباس زنانه سفارشی 22

 1044444 1004444 1004444 پشتی، دولچه، تولید محصوالت چرمی ن یر بند ساعت، شالق، زین، کوله 22

 1044444 1004444 0104444 (لوله سیمانی، کالف حوض و قرنیز، پله)تولید مصنوعات سیمانی  22

 004444 1104444 1004444 های حجیم و فانتزی، ساندویچی، قندی، رژیمی و طبی تولید نان 23

 1004444 1014444 1004444 تولید نبات و آبنبات  23

 1044444 1004444 1004444 برنده غیربرقیتولید و تعمیر ابزارآالت  24

 1004444 1004444 0104444 (بجز کمباین و تیلر)آالت کشاورزی  تولید و تعمیر ادوات و ماشین 20

 1014444 1004444 1004444 تولید و تعمیر الکتروموتور 22
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 شهرداری مهدیشهر    (ششمدوره )شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

 

 1004444 1014444 1004444 آن تولید و تعمیر انواع پمپ، موتور پمپ، سوپاپ، شیر و لوازم یدکی  22

 1044444 1004444 1004444 تولید و تعمیر انواع ترازو 22

 1044444 1004444 0104444 تولید و تعمیر انواع ترانس 22

 1004444 1004444 1014444 فنس سیمیتولید و تعمیر انواع  22

 1004444 1004444 0104444 های برش تولید و تعمیر انواع دستگاه 22

 1044444 1004444 0104444 آالت آبکاری های خمکاری و ماشین تعمیر انواع دستگاه تولید و 23

 1004444 1004444 0104444 تولید و تعمیر انواع دینام 23

 1004444 1004444 0104444 تولید و تعمیر انواع صندوق فلزی 24

 1004444 1004444 0104444 تولید وتعمیر انواع کابینت فلزی 20

 1104444 1004444 1004444 و تعمیر تابلو نئون تولید 22

 1004444 1004444 0104444 تولید و تعمیر تابلوهای برق فشار قوی و ضعیف صنعتی 22

 1014444 1044444 1004444 تولید و تعمیر صندوق و ظروف چوبی 22

 1004444 1014444 1004444 تولید و تعمیر قفل و دستگیره، کلید و لوال فلزی 22

 1014444 1004444 0104444 تولید و تعمیر کمپرسور گاز و هوا 22

 1004444 1004444 0104444 آالت راهسازی ساختمانی و معدنی تولید و تعمیر ماشین 22

 1004444 1004444 0104444 تولید و تعمیر مخزن و تانکر 23

 1004444 1004444 0104444 تولید و تعمیر یونیت و هیتر 23

 004444 1004444 1004444 و فروش بستنی تولید 24

 1004444 1014444 1004444 تولید واشر مقوایی و نسوز 20

 1004444 1004444 0104444 تولید و تعمیر مبل و اثاثیه غیرفلزی 22

 1014444 1044444 1004444 تولید وسایل عزاداری و تعزیه خوانی 22

 004444 1444444 1104444 بافی جوراب 22

 1014444 1044444 1004444 جوشکاری فلزات 22

 1004444 1014444 1004444 (چاپ سیلک اسکرین)چاپ تریکو  22

 1014444 1044444 1004444 سازی مصنوعی چرم 22

 1004444 1004444 1014444 دوانی و دارکش قالی یا فرش چله 333
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 شهرداری مهدیشهر    (ششمدوره )شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

 

 1004444 1004444 1014444 حجاری و تولید مصنوعات سنگی تزئینی 333

 1004444 1004444 1004444 چینی حروف 334

 1004444 1004444 0104444 حفاری و تعمیر چاه و قنات 330

 1044444 1004444 0104444 ریزی ساختمان خدمات آرماتوربندی و بتون 332

 1004444 1004444 0104444 خدمات تاسیسات برقی ساختمان 332

 1044444 1004444 1004444 های مخابرات باجه( تلفنخانه)شهری  برونهای شهری و  خدمات تلفن 332

 1044444 1004444 0104444 خدمات جانبی تلفن همراه 332

 1004444 1004444 0104444 خدمات چاپ 332

 1004444 1044444 1004444 کاری ساختمان خدمات عایق 332

 1004444 1014444 1004444 خدمات عکاسی و فیلمبرداری 333

 1004444 1004444 1044444 خدمات فتوکپی، زیراکس و اوزالید 333

 1004444 1004444 1004444 افزار رایانه ای مربوط به سخت خدمات مشاوره 334

 1004444 1004444 0104444 خدمات نصب و اجاره داربست فلزی 330

 1004444 1004444 1014444 مرتبط به آنهای  افزار سایر فعالیت اندازی نرم خدمات نصب و راه 332

 1004444 1004444 1014444 فروشی انواع خیمه و چادر خرده  332

 1004444 1004444 1004444 فروشی پوتین و چکمه خرده  332

 1004444 1004444 1014444 فروشی پوشاک مردانه خرده  332

 1004444 1004444 1004444 چرخه و لوازم یدکی آن فروشی دوچرخه و سه خرده  332

 1004444 1004444 1004444 آالت فروشی زینت  خرده 332

 1004444 0104444 0004444 خرده فروشی طال و جواهرات 343

 1004444 1014444 1004444 فروشی ظروف و لوازم سنگی و سرامیک و سفالی خرده  343

 1004444 1004444 1014444 فروشی ظروف و لوازم فلزی به جز نقره خرده  344

 1004444 1004444 1004444 خرده فروشی عینک 340

 1004444 1014444 1004444 های نفتی خرده فروشی فرآورده 342

 1004444 1004444 1004444 فروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آن خرده  342

 1004444 1014444 1004444 فروشی کفش به استثنای کفش ورزشی  خرده 342
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 شهرداری مهدیشهر    (ششمدوره )شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

 

 1014444 1044444 1004444 فروشی کیف  خرده 342

 1004444 1004444 1004444 فروشی لوازم الکتریکی و برقی  خرده 342

 1014444 1044444 1004444 فروشی لوازم شوفاژ و تهویه مطبوع  خرده 342

 1044444 1004444 1004444 فروشی  لوازم کفش  خرده 303

 1004444 1004444 1014444 لوازم و آالت موسیقیفروشی   خرده 303

 1004444 1004444 1004444 کاری و مینا کاری و خاتم کاری  منبت –کاری  فروشی مصنوعات معرق  خرده 304

 1004444 1014444 1004444 خشک شویی و لباس شویی 300

 1004444 1004444 1014444 خشکه پزی 302

 1004444 1004444 1044444 خطاطی 302

 1004444 1014444 1004444 خمکاری شیشه 302

 1004444 1004444 1014444 دباغی و چرم سازی 302

 1004444 1004444 1004444 (نجاری)درودگری  302

 1004444 1004444 1004444 دستکش و کاله دوزی 302

 1004444 1004444 1014444 دوخت و تعمیر انواع چادر و خیمه، دوردوزی پتو 323

 1004444 1004444 1004444 دوزندگی لباس ن امی 323

 1104444 1004444 1004444 ردا و قبا و عبادوزی 324

 1004444 1004444 1004444 رنگ کاری مصنوعات چوبی 320

 1004444 1004444 1014444 رنگرزی لباس 322

 1044444 1004444 1004444 ریخته گری انواع قطعات آهنی و چدنی 322

 1004444 1004444 0104444 سری دوزی لباس زنانه 322

 1044444 1004444 1004444 کاری و آیینه کاری سفیدکاری و گچ 322

 1014444 1004444 0104444 سنگ بری 322

 1004444 1004444 1014444 سنگ کاری مغناطیسی 322

 1004444 1004444 1014444 سنگ کوبی 323

 1004444 1004444 0104444 سوله سازی 323

 1014444 1004444 1004444 (خشک و بخار)سونا  324
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 شهرداری مهدیشهر    (ششمدوره )شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

 

 1004444 1004444 0104444 شستشوی اتومبیل 320

 1004444 1044444 1004444 شیرمال پزی 322

 1004444 1004444 0104444 صافکاری و گلگیرسازی 322

 1004444 1004444 0104444 صحافی 322

 1004444 1004444 1014444 مدارهای الکترونیکیطراحی  322

 1004444 1004444 0104444 (لوازم یدکی اتومبیل)طراحی و تولید قطعات فلزی اتومبیل  322

 1004444 1014444 1004444 طراحی و نقشه کشی قالی 322

 1004444 0104444 0004444 (ساخت النگو، انگشتر، گردنبند)طالسازی  323

 1004444 1004444 0104444 فروشی انواع نخ و الیاف نساجی مصنوعی عمده  323

 1004444 0104444 0004444 و مصنوعات چوبی خانگی نلمافروشی تخت و مب عمده  324

 1004444 1004444 0104444 های ساختمانی آماده نصب فروشی سنگ عمده  320

 1004444 1004444 0104444 فروشی شمش آلومینیوم عمده  322

 1004444 0404444 0104444 فروشی ضایعات فلزات عمده  322

 1004444 1004444 0104444 فروشی عینک، شیشه و قاب عینک عمده  322

 1004444 1004444 0104444 فروشی قطعات الکترونیکی عمده  322

 1004444 1004444 0104444 فروشی لوازم قنادی عمده  322

 1004444 1004444 0104444 مواد پتروشیمیفروشی  عمده  322

 1004444 1004444 0104444 فروشی ورق استیل و حلبی عمده  323

 1004444 0404444 0104444 رنی پزیف 323

 1004444 0104444 0004444 فروش لوازم تزیینات اتومبیل 324

 1004444 0404444 0004444 فروش موتورسیکلت و موتورگازی و لوازم یدکی آن 320

 0404444 0104444 0004444 (پارکینگ)های مربوط به اداره کاروانسرا و گاراژ و توقفگاه  فعالیت 322

 1004444 0404444 0004444 های مشورتی معماری فعالیت 322

 1004444 0404444 0004444 قالب سازی چوبی 322

 1004444 0104444 0004444 قالب سازی فلزی 322

 0404444 0104444 0004444 (قالی، قالیچه، موکت)شویی قالی  322
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 شهرداری مهدیشهر    (ششمدوره )شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

 

 1004444 1004444 1004444 قنادی و شیرینی پزی 322

 1004444 1004444 0404444 کافه تریا 323

 1004444 1004444 0404444 کافی نت 323

 1004444 1004444 1004444 کاالهای فلزی جهت استفاده در دفتر کار به جز مبلمان 324

 0404444 0104444 0004444 کانال سازی کولر 320

 1004444 0404444 0004444 کت و شلواردوزی 322

 0004444 0004444 0004444 کرایه جرثقیل با راننده 322

 0404444 0004444 0004444 کرایه ماشین آالت راهسازی و ساختمانی با اپراتور 322

 004444 1104444 1004444 کشبافی 322

 1004444 1004444 1004444 (سنتی)کفش دوزی  322

 1044444 1044444 1004444 گل دوزی 322

 0004444 0004444 0004444 الستیک فروشی 323

 1004444 0404444 0004444 لباس کار دوزی 323

 1004444 1004444 0404444 لحاف و تشک و بالش و پشتی دوزی 324

 0404444 0104444 0004444 لعاب کاری و رنگ کاری فلزات 320

 1004444 1004444 0404444 لوله بازکنی و تشخیص ترکیدگی لوله 322

 0404444 0104444 0004444 لوله کشی آب و فاضالب 322

 0404444 0104444 0004444 لوله کشی گاز و نصب لوازم گازسوز 322

 1004444 1004444 1004444 لیتوگرافی و گراور و کلیشه سازی 322

 1004444 1004444 1004444 مکانیکی اتومبیل 322

 1004444 1004444 1004444 منبت کاری 322

 1004444 1004444 1004444 مهر و پالک سازی 433

 0004444 0004444 0004444 موزاییک سازی 433

 1004444 1004444 0404444 نصب انواع شیشه ساختمان 434

 1004444 1004444 1004444 سایر لوازم برقی خودروآنتن و  نصب دزدگیر فندک و  430

 1004444 1004444 0404444 نصب قفل انواع خودرو 432
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 شهرداری مهدیشهر    (ششمدوره )شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

 

 1004444 0404444 0004444 نصب و تعمیر آسانسور و باالبر برقی 432

 1004444 1004444 0004444 ای نصب و تعمیر تاسیسات سردخانه 432

 1004444 1004444 0004444 برودتی و تهویه مطبوع بجز سردخانههای حرارتی و  نصب و تعمیر سیستم 432

 1004444 0404444 0004444 نصب و تعویض شیشه اتومبیل 432

 1004444 1004444 1004444 های حفاظتی اندازی سیستم نصب و راه 432

 1004444 1004444 0404444 ن افت انواع ساختمان، ماشین آالت و تاسیسات ساختمانی 433

 1004444 1004444 0404444 نقاشی انواع خودرو 433

 1004444 1004444 1004444 نقاشی ساختمان 434

 0004444 0004444 0004444 نقره کاری و نقره سازی 430

 1004444 0404444 0004444 نقشه کشی و طراحی ساختمانی 432
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 شهرداری مهدیشهر    (ششمدوره )شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

 

 درجه سه درجه دو درجه یک مشاغل و حرفنام  ردیف

 1411111 1591111 1861111 انبارداري و نگهداري كاالهاي عمومي 215

 1531111 1621111 1731111 اي هاي رايانه بازي 212

 1491111 1591111 1671111 بندي نشده در جاي ديگر بندي ساير مواد غذايي طبقه بسته 212

 1151111 1351111 1531111 (خرده)فروشي  پارچه 212

 1731111 1821111 2131111  پانسيون 212

 1671111 1861111 2141111 پرداخت كار قالي يا فرش 222

 1411111 1591111 1861111 پتيزافروشي 221

 2141111 2151111 2231111 تاالر برگزاري جشن و مراسم 222

 1821111 1931111 2131111 فروش گوشت بسته بندي(  گوسفند،گاو،) قصابان  223

 2141111 2151111 2231111 تريکوبافي 224

 1211111 1271111 1491111 تعمير و رفوي فرش 225

 1771111 1861111 2141111 توليد روغن حيواني 222

 1771111 2141111 2131111 بندي داروهاي گياهي و سنتي توليد و بسته 222

 1591111 1671111 1861111 (جگر، دل و قلوه)جگركي  222

 1311111 1491111 1671111 چايخانه و قهوه خانه سنتي 222

 1861111 2141111 2231111 آهن خدمات باربري و حمل ونقل زميني كاال به جز راه 232

 1311111 1491111 1671111 خدمات تاكسي بار 231

 1671111 1771111 1861111 خدمات تهيه غذا، غذارساني و پذيرايي از ميهمانان در منازل و ادارت و ماالس 232

 1591111 1671111 2141111 (بوس با راننده بدون برنامه زماني اتوبوس و ميني)خدمات حمل و نقل مسافر  233

 1591111 1671111 2141111 (به غير از راه آهن)خدمات حمل و نقل مسافر برون شهري با برنامه زماني  234
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 شهرداری مهدیشهر    (ششمدوره )شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

 

 1591111 1671111 2141111 (بدون برنامه زماني)راننده  خدمات حمل ونقل مسافر بوسيله اتومبيل با 235

 1311111 1411111 1491111 خدمات عرضه محصوالت فرهنگي 232

 1311111 1411111 1491111 خرازي 232

 1411111 1591111 1771111 هاي گازدار خرده فروشي آب معدني و نوشيدني 232

 1311111 1491111 1671111 خرده فروشي ابزارآالت كشاورزي 232

 1491111 1671111 1861111 خرده فروشي اتصاالت فلزي، غيرفلزي و چدني و پليکا 242

 1221111 1311111 1491111 خرده فروشي اسباب بازي و وسايل سرگرمي و بازي 241

 1311111 1411111 1491111 خرده فروشي انواع ريسمان، اسفنج، زغال چوب 242

 1671111 1771111 1861111 انواع گوشت قرمزخرده فروشي  243

 1671111 1771111 1861111 خرده فروشي انواع مرغ و ماهي 244

 1591111 1671111 2141111 جات خرده فروشي انواع ميوه و صيفي 245

 2431111 2631111 2841111 خرده فروشي آهن آالت 242

 1491111 1591111 1671111 خرده فروشي ايرانيت پالستيکي 242

 1591111 1671111 1771111 خرده فروشي بدلياات تزئيني 242

 1491111 1591111 1671111 هاي روغني خرده فروشي بذرهاي گياهي و دانه 242

 1591111 1671111 1771111 خرده فروشي پرندگان 252

 1311111 1411111 1491111 خرده فروشي پنبه، پشم، پر، كرك و مو 251

 1621111 1731111 1821111 فروشي پوشاك زنانهخرده  252

 1491111 1591111 1671111 خرده فروشي ترازو و لوازم توزين 253

 1311111 1411111 1491111 خرده فروشي جوراب 254

 1491111 1591111 1671111 خرده فروشي چوب، الوار و لوازم چوبي ساختماني 255
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 شهرداری مهدیشهر    (ششمدوره )شهر مهدیشهرشورای اسالمی 

 

 1491111 1671111 1861111 روتختي و حولهخرده فروشي روبالشي و مالفه و  252

 1491111 1591111 1671111 اي و كريستال و بلور خرده فروشي ظروف و لوازم چيني و شيشه 252

 1411111 1491111 1671111 خرده فروشي عرقيات گياهي 252

 1591111 1671111 1861111 خرده فروشي عسل 252

 1671111 1771111 1861111 هاي گوشتي خرده فروشي فراورده 222

 1771111 1861111 2141111 خرده فروشي فرش دستباف 221

 1771111 1861111 2141111 خرده فروشي فرش ماشيني 222

 1861111 2141111 2231111 خرده فروشي كاشي و سراميک 223

 2141111 2151111 2231111 خرده فروشي كاالهاي بهداشتي ساختمان 224

 1771111 1861111 2141111 فروشي كاه و علوفه حيواناتخرده  225

 1671111 1771111 1861111 خرده فروشي كود، سم و داروهاي شيميايي براي محصوالت كشاورزي 222

 1771111 1861111 2141111 خرده فروشي گازهاي ايمني 222

 1591111 1671111 1771111 هاي مصنوعي خرده فروشي گل 222

 1591111 1671111 1861111 فروشي لوازم التحريرخرده  222

 1591111 1671111 1861111 خرده فروشي لوازم صوتي و تصويري 222

 1671111 1771111 1861111 خرده فروشي لوازم صيد و شکار 221

 1311111 1411111 1491111 خرده فروشي لوازم كمک آموزشي 222

 1311111 1591111 1771111 خرده فروشي لوازم نقاشي 223

 1671111 1771111 1861111 خرده فروشي لوازم نوزاد 224

 1861111 2141111 2231111 خرده فروشي لوازم و آالت موسيقي 225

 2141111 2151111 2231111 زم و تاهيزات مهندسي و نقشه كشياخرده فروشي لو 222
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 1771111 1861111 2141111 خرده فروشي لوازم ورزشي 222

 2141111 2151111 2231111 خرده فروشي لوستر، آباژور، آيينه و شمعدان 222

 1671111 1771111 1861111 خرده فروشي ماهي آكواريوم 222

 1861111 2141111 2231111 خرده فروشي مصالح ساختماني به استثناي سيمان 222

 1491111 1591111 1671111 خرده فروشي مقنعه و روسري 221

 1391111 1661111 1861111 خرده فروشي مواد آرايشي و لوازم آرايشي 222

 1771111 1861111 2141111 خرده فروشي مواد و مصنوعات پالستيکي 223

 2131111 2231111 2431111 خرده فروشي موكت 224

 1771111 1861111 2141111 خرده فروشي نشريات ادواري 225

 1771111 1861111 2141111 برقيخرده فروشي وسايل خانگي  222

 1671111 1771111 1861111 خرده فروشي وسايل خانگي نفتي 222

 1821111 2131111 2231111 خرده فروشي يراق آالت 222

 2141111 2151111 2231111 العمل كاري انواع خودروهاي سبک خريد، فروش و حق 222

 2141111 2151111 2231111 خودروهاي سنگين و نيمه سنگينالعمل كاري انواع  خريد، فروش و حق 222

 1821111 1931111 2131111 خواربار فروشي 221

 2231111 2341111 2431111 رستوران و چلوكبابي و سالن غذاخوري 222

 2141111 2151111 2231111 (مواد اوليه فرش)رنگرزي و شستشوي نخ خامه، كرك و پشم و ابريشم  223

 2231111 2341111 2431111 ساندويج فروشي 224

 2131111 2231111 2431111 خانه سنتي سفره 225

 2231111 2351111 2431111 سوپر موادغذايي 222

 2131111 2231111 2431111 صحافي 222
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 2131111 2131111 2231111 (كله، پاچه، سيراب و شيردان پزي)طباخي  222

 1731111 1821111 2131111 كشي قالي طراحي و نقشه 222

 2231111 2351111 2431111 آجيل و خشکبار عمده فروشي  322

 2131111 2231111 2431111 عمده فروشي انواع پارچه 321

 2231111 2351111 2431111 عمده فروشي انواع فرش و قاليچه 322

 2231111 2351111 2431111 عمده فروشي انواع ميوه و مركبات 323

 2131111 2351111 2431111 عمده فروشي برنج 324

 2131111 2351111 2431111 عمده فروشي پتو 325

 1861111 2141111 2231111 آوري غالت هاي حاصل از عمل عمده فروشي پس مانده 322

 1771111 1861111 2141111 العمل عمده فروشي پوشاك، بصورت حق 322

 2231111 2351111 2431111 عمده فروشي تخم مرغ 322

 1491111 1591111 1671111 عمده فروشي جارو 322

 2231111 2351111 2431111 عمده فروشي حبوبات 312

 2231111 2351111 2431111 عمده فروشي خوراك حيوانات، بصورت حق العمل 311

 2141111 2151111 2231111 عمده فروشي دخانيات 312

 1861111 2141111 2231111 عمده فروشي ضايعات فلزات 313

 1591111 1671111 1861111 عمده فروشي ظروف سراميکي و سفالي و سنگي 314

 1931111 2131111 2231111 عمده فروشي كاغذ و محصوالت كاغذي 315

 1821111 1931111 2131111 عمده فروشي كاموا 312

 1671111 1771111 1861111 عمده فروشي كشباف 312

 2141111 2151111 2231111 فروشي گبه، گليم و زيلوعمده  312
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 2141111 2151111 2231111 عمده فروشي گل و گياه طبيعي 312

 1671111 1771111 1861111 عمده فروشي لوازم عبادي 322

 2141111 2151111 2231111 گيري لوازم و تاهيزات آزمايشگاهي و اندازه عمده فروشي 321

 2141111 2151111 2231111 لوزام و تاهيزات پزشکي و جراحي و بيمارستانيعمده فروشي  322

 2141111 2151111 2231111 عمده فروشي لوازم و تاهيزات دندانپزشکي 323

 1861111 2141111 2231111 عمده فروشي مقوا و محصوالت مقوايي 324

 2141111 2151111 2231111 فروشي مواد و محصوالت غذايي بصورت نمايندگي و پخش آن عمده 325

 1861111 2141111 2231111 اي فراوري پنبه و توليد نخهاي پنبه 322

 2141111 2151111 2231111 (فروشي سمساري، كهنه)فروش كاالهاي خانگي دست دوم  322

 2141111 2151111 2231111 هاي سبک فروش لوازم يدكي ماشين 322

 1491111 2141111 2231111 سازي سنگين و راههاي  فروش لوازم يدكي ماشين 322

 2231111 2341111 2431111 (قالي، قاليچه، موكت)شويي  قالي 332

 2231111 2341111 2431111 كباب و حليم پزي 331

 2231111 2341111 2431111 كرايه لوازم برگزاري ماالس 332

 2231111 2341111 2431111 كباب و حليم پزي 333

 2231111 2341111 2431111 لوازم برگزاري ماالس كرايه 334

 991111 1151111 1271111 گرمابه داران 335

 1731111 2131111 2231111 لحاف و تشک و بالش و پشتي دوزي 332

 2131111 2231111 2431111 مرغ سوخاري 332

 1621111 1931111 2131111 ساير كسبه 332

 1821111 1931111 2131111 خواروبار فروشان  332
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 1311111 1551111 1731111 نمايندگي پخش محصوالت لبني  342

 1551111 1821111 2131111 ماست بندي  –فروش انواع لبينات  341

 2431111 2631111 2841111 داروخانه  342

 3651111 3851111 4151111 پزشکان متخصص  343

 3241111 3441111 3651111 پزشکان عمومي 344

 3651111 3851111 5161111 دندان پزشکان  345

 1621111 1821111 2131111 تزريقات و پانسمان  342

 1821111 2231111 2431111 آزمايشگاهها  342

 1821111 2231111 2431111 مطب دامپزشکي  342

 2431111 2631111 2841111 راديولوژي و سونوگرافي  –دندان پزشکان تاربي  342

 4461111 5271111 5671111 مترمربع  111نمايشگاه فروش اتومبيل تا  352

 6681111 7191111 8111111 متر به باال  151متر مربع و  151نمايشگاه فروش اتومبيل تا  351

 1861111 2141111 2231111 تعمير استارت ودينام 352

 1771111 1861111 2141111 توليد وتوزيع آب مقطر 353

 2131111 2231111 2431111 ...(مالياتي،فني ساختمان و)مشاورين 354

 1731111 1821111 2231111 رانندگان اسنپ درون شهري برون شهري 355

 1621111 1941111 2131111 باشگاههاي ورزشي وكلوپهاي تفريحات سالم 352

 3711111 3891111 4151111 دفاتر ونمايندگي شعب شركتهاي بيمه اي و امور گمركي 352

 5581111 5741111 5911111 ...مراكز خريد فروشگاههاي بزرگ چند منظوره 352
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