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  تعاریف

مساحت محاسبه شده با توجه به ابعاد درج شده در سند مالکیت و یا کل مساحت زمین : 

 مساحت زمین به متر مربع می باشد . 

پشت بام یا خط الراس سقف شیبدار  انداز  دست آخرین حد ساخته شده  ارتفاع ساختمان :

 از سطح معبر مجاور می باشد . 

 متوسط مرتع ترین و پائین ترین رقوم معبر مشرف به مالکیت مورد نظر می باشد .  سطح معبر :

) تبصره : در مواقعی که شیب حداکثر زمین عمود بر جهت معبر می باشد ارتفاع مجاور می تواند از 

 گرفته شود . ( میانگین ارتفاع مالکیت 

 نوع فعالیت و یا استفاده از زمین و یا ساختمان می باشد .  نحوه استفاده :

 عبارت است از سطح اشغال شده توسط ساختمان در هر طبقه  سطح زیربنا :

 ات ساختمان به استثناء زیرزمیندر مجموع طبق مفید  سطح ساخته شده تراکم ساختمانی :

 .وکلیه مشاعات

سطح ساخته شده در مجموع طبقات ساختمان اعم از زیرزمین ، همکف و  : زیربناسطح کل 

 طبقات 

 عبارت است از مجموع کلیه بناهای موجود در ساختمان  سطح ناخالص کل بنا :

محیطی است که در آن صرفاً خدمات اداری و دفتری ارائه می شود و به فعالیت  دفتر کار :

 هائی مانند دفاتر مهندسی و ... می پردازد . 

کلیه ساختمانهائی که به منظور استفاده صنعتی و ایجاد کارگاههای صنعتی  واحد صنعتی :

ت کشاورزی ، صنایع و احداث شده و یا می شود و دارای موافقت اصولی از مراجعی مانند وزار

 معادن می باشد. 
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کلیه واحدهائی که به منظور ساخت و عرضه محصوالت می باشد مانند  واحد کارگاهی :

 کارگاه تولید موزائیک ، تیرچه بلوک و ...

کلیه ساختمانهای ادارات و سازمانهای دولتی و نهادهای انقالب اسالمی و مراکز  واحد اداری :

 نظامی و انتظامی مشمول تعریف واحد اداری می شود . 

) تبصره : موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای انقالب اسالمی مشروط به اینکه با اصول 

ند از نظر پرداخت عوارض تجاری محسوب بازرگانی اداره شده و مشمول پرداخت مالیات می باش

می گردند . بدیهی است در صورت داشتن یکی از شروط فوق عوارض به صورت اداری محاسبه 

 خواهد شد . ( 

سبات عوارض و بهای محاکه مالک عمل  ارزش محاسباتیعبارت است از  : ارزش محاسباتی

   وبه تصویب شورای اسالمی شهر رسیده باشد.می باشد خدمات 

 .متر باشد  21و عرض آن کمتر از  معبری که از هیچ طرف مسدود نباشد کوچه بن باز :

 معبری که از یک طرف مسدود باشد .  کوچه بن بست :

 متر و بیشتر باشد .  21معبری که از هیچ طرف مسدود نباشد و عرض آن  خیابان :

عبارت است از کلیه ساختمانهائی که برای سکونت افراد و یا خانوارها ساخته  واحد مسکونی :

 شده و این واحدها دارای اتاق ، آشپزخانه و سرویس بهداشتی می باشد . 

ویا دو واحد به ساختمانی اطالق می گردد که بیش از دو واحد بوده  مجتمع مسکونی :

 ک بین ساکنین می باشد . و دارای ورودی و فضاهای عمومی مشترمختلط بوده 

قانون  55ماده  12عبارت است از کلیه ساختمان هائی که برابر تبصره ذیل بند  واحد تجاری :

شهرداری به منظور کسب و پیشه و تجارت احداث گردیده و یا در آنها واحدهای صنفی تحت 

 الیت داشته باشد . پوشش قانون نظام صنفی و یا واحدهای تابع قانون تجارت و یا قوانین خاص فع

 ) تبصره : ساختمان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به صورت تجاری می باشد . (
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بالکن های داخلی واحدهای تجاری که دسترسی آن از داخل واحد  نیم طبقه تجاری :

 تجاری در نظر گرفته شده باشد . 

عبارت است از مجموعه واحدهای تجاری و دفترکار در یک مالکیت که  مجتمع تجاری :

 دارای ورودی یا ورودیها و فضای عمومی مشترک و در ارتباط با یکدیگر می باشد . 

باشد که در زیر و روی آن هیچگونه ساختمان نگردیده و فقط برای  سطحی می فضای آزاد :

آبنما و سایر استفاده های محوطه سازی مورد استفاده  ،استفاده فضای سبز ، استخر ، حوض ، آالچیق

 قرار گیرد . 

 متر باشد .  12/2قسمتی از ساختمان که ارتفاع سقف آن از معبر بیش از  طبقه همکف :

 ه اول محسوب می گردد . ( ) روی پیلوت طبق

متر  12/2قسمتی از ساختمان می باشد که ارتفاع روی سقف آن از سطح معبر حداکثر  زیرزمین :

 فاصله داشته باشد . 

آن قسمت از ساختمان که هم سطح گذر بوده و دارای فضایی است با ستون و بدون  پیلوت :

 متر باشد .  02/1الی  12/1دیوار جدا کننده و فاصله کف آن تا زیر سقف بین 

 کلیه طبقات ساختمانی که روی طبقه همکف و یا پیلوت احداث می گردد .  طبقه فوقانی :

متصل به قطعه مالکیت مورد نظر باشد . ) ضمناً معابر کلیه مالکیت هایی که  مالکیت مجاور :

 عمومی جزء مالکیت های مجاور نبوده و در اینگونه موارد همجواری مطرح نمی باشد . (

محلی که برای توقف موقت یا دائم وسیله نقلیه که دارای بیش از دو چرخ باشد  پارکینگ :

 اختصاص داده شده است . 

 از یک یا چند ضلع از اضالع مالکیت که مجاور بر معبر عمومی باشد . تمام یا قسمتی  بر زمین :

سطوحی از ساختمان جنوبی که واقع در حریم اشراف ساختمان شمالی قرار  سطح مشرف :

 بگیرد . 

 هر نوع بیرون آمدگی ساختمان در طبقات فوقانی.پیش آمدگی یا کنسول: 

  حداقل یک طرف آن باز باشد.سطح سرپوشیده در طبقات بنا که  بالکن در گذر :

فضای بازی که جهت تامین نور اتاق های اصلی یا آشپزخانه پیش  پاسیو و حیاط خلوت :

 بینی می گردد . 
شوراي اسالمي              شهرداري بهارستان
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 رعایت شود ستیبای  1044 در کلیه تعرفه های عوارضی سال مواردی که

محاسبه و اعمال خواهد شد  1411ارزش محاسباتي سال  محاسبه عوارض بر اساس –1

 نمایش داده شده است. Mکه در این دفترچه با حرف 

ارزش در محاسبه عوارض مربوطه باالترین  ،چنانچه ملکي دارای چندبر باشد – 1

ملکي ورتي که صبر ملک مشرف به معبر مالک عمل خواهد بود همچنین در  محاسباتي

ارزش  ینواقع شده باشد عوارض بر اساس باالتر و یا مجاور فضای سبز در میدان یا فلکه

 محاسبه خواهد شد . یا فضای سبز مشرف به میدان یا فلکه  محاسباتي

، و بهای خدماتمرجع رفع هر گونه اختالف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض  –1

 است . قانون شهرداری  77کمیسیون موضوع ماده 

قانون 1ماده  1شهر قابل وصول است وتبصره  عوارض در داخل محدوده وحریم – 4

الزامي  14/11/84تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا و شهرک و نحوه تعیین آن مصوب 

 است.

رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی مطابق با طرح مصوب مورد عمل الزامي است و  – 1

 وارض نمي گردد . به عمشمول نحوه چگونگي محاس

کلیه معافیتهای موجود در قوانین مصوب و یا معافیتهایي که در قانون بودجه سال  –1

اعمال خواهد  یده استپیش بیني گردو برنامه ششم توسعه اقتصادی  کل کشور 1411

 شد.
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امالک واقع در طرح های  تفصیلي و جامع و طرح ساماندهي اراضي مرغ ، کلیه  -7

 محاسبات آن براساس نوع بهره برداری انجام خواهد گرفت .

درخصوص عوارض مسکن مهر بر اساس دستور العمل )شیوه نامه( اداره راه و  -8

پروانه شهرسازی و شورای مسکن اعمال و محاسبه خواهد گردید و اضافه ساخت مازاد بر 

 بر اساس دفترچه عوارض محلي محاسبه و اعمال خواهد گردید.

با تصویب عوارض مندرج در این دفترچه،سایر عوارض مصوب وتخفیفات قبلي به  -9

 استثناء مصوبات شورای اسالمي دوره پنجم کان لم یکن تلقي مي گردند.

قانون شهرداری ها   99امالک وبناهای احداثي فاقد مجوز که در کمیسیون ماده  -11

مطرح و جرائم اعالمي را پرداخت نموده اند ولي گواهي پایان ساختمان)گواهي بهره 

برداری(توسط شهرداری ،  بخشداری ویا دهیاری برای آنها صادر نشده باشد ومتراژ زیربنا 

اشد مشمول تعرفه های این دفترچه نمي گردد،ولي  در و ساخت و ساز تغییر نداشته ب

صورت افزایش متراژ ساخت و ساز یا تغییر در نوع استفاده ، میزان افزایش یا تغییر صورت 

 گرفته )در صورت تایید توسط کمیسیون ( مشمول تعرفه های این دفترچه خواهد شد. 

ض ارزش افزوده موضوع معابر ، گذرهای عمومي و فضای سبز مشمول دریافت عوار-11

  ردیف سایر در تعرفه های ارزش افزوده نمي گردند.
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در خصوص امالک دارای سند مالک جهت محاسبه ی عوارض ، متراژ عرصه طبق  -11

سند مالکیت صادره توسط اداره ثبت اسناد و امالک مي باشد نه وضع موجود. بدیهي است 

چنانچه متقاضي نسبت به اصالح سند طبق وضع موجود ملک اقدام نماید عوارض مابه 

 هد بود. التفاوت عرصه قابل دریافت یا پرداخت خوا

ی میسیون ماده صد شهرداری مطرح و رأاضافه بناها و بناهای بدون مجوز که در ک -11

 صادر شده مشمول عوارض این دفترچه نیز مي گردند.)هر رأیي به جز تخریب(به ابقاء بنا 

پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مانع از دریافت عوارض این -14

 دفترچه نخواهد شد.

 محاسبه کلیه عوارض به نرخ روز خواهد بود. -11

کلیه تعرفه های عوارض محلي مصوب شورای اسالمي شهر در سالیان گذشته  -11

مواردی که دارای رأی هیئت عمومي دیوان عدالت اداری مبني بر ابطال تعرفه عوارض 

مورخ  11/11/ 77411صادر شده و مواردی که توسط وزارت کشور طي نامه شماره 

نمي باشد   اعتبار دارای 1411وزیر محترم کشور ابالغ گردیده از ابتدای سال  17/11/91

و ملغي مي گردد و کماکان قابل محاسبه و وصول نخواهد بود. همچنین مصوبه شماره 

 کماکان باطل و قابل وصول نخواهد بود. 1411

م به ضاها مندفتر امور شهری و شور 14/11/99مورخ  91118/11/11نامه شماره  -17

 لیست تعرفه های عوارض ابطال شده توسط دیوان عدالت رعایت آن الزامي است.
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 10/011111تعرفه شماره 

 

 

                                                         شهرداری بهارستان     

شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان

 توضیحات 1044سال نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی 1044عنوان تعرفه عوارض   ردیف

1 

 

 عوارض کل زیربنایي ساختمانها و

 مسکوني ي مجتمع های آپارتمان
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M 5/3  ×124 درصد عرصه 

تعرفه  مالک محاسبه این-1

احدی به باالتر مي و ساختمانهای دو

 باشد.

مورخ  11117/4/11پیرونامه شماره  -1

معاون هماهنگي امور  11/1/1191

اصفهان عوارض زیربنا  یعمراني استاندار

درصد عرصه محاسبه و  111تا سقف 

اعمال گردد و مازاد آن طبق تعرفه تراکم 

 انجام پذیرد.

M         ارزش محاسباتي = 
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 11/011111تعرفه شماره 

 1044عنوان تعرفه عوارض   ردیف

نحوه محاسبه 

عوارض مصوب 

 قبلی

 نحوه محاسبه عوارض 

 1044سال 
 توضیحات

 ) هر متر مربع( عوارض صدور پروانه ساختمانی خانه های مسکونی تک واحدی 
 

 

درصد عرصه محاسبه  11متراژ عوارض زیربنا تا سقف 

و اعمال خواهد گردید و مازاد آن طبق تعرفه تراکم 

 انجام پذیرد.

 

 

 

 M  7 M  7 مترمربع111عوارض زیربنا تا 1

مترمربع111تاعوارض زیربنا  1  M  8 M  8 

مترمربع111عوارض زیربنا تا 1  M  9 M  9 

مترمربع411عوارض زیربنا تا 4  M  1/9 M  1/9 

 M  11 M  11 متر مربع 411عوارض زیر بنا بیشتر از   1

  Mارزش محاسباتي =                   
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                                                         شهرداری بهارستان     

شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان

 13/011111تعرفه شماره 

 توضیحات 1311 سال نحوه محاسبه عوارض ردیف

و تعرفه سایر تأسیسات شهری بر اساس مصوبه و پمپ بنزین  CNGرض پمپ عوا -1 زیربنا به شرح واحدهای جدولعوارض پذیره یک متر مربع از عوارض کل  
مورخ  1/ 19714/41شورای گفت و گو دولت با بخش خصوصي ، نامه شماره 

 واحدهای خدماتي محاسبه مي گردد. براساس فرمول 14/9/1194
و ... ( قسمت های دفتر فروش ونمایشگاه  عوارض نمایندگي خودرو )سایپا و ایران خودرو-1

براساس تعرفه تجاری وقسمت های مربوطه به تعمیرات و کنترل خودرو وسایر قسمت ها 
 براساس تعرفه ی خدماتي  محاسبه خواهد گردید.

 بانک ها و موسسات مالي ، براساس تعرفه تجاری محاسبه مي گردد . -1
مرغداری ها، پرورش ماهي ،پرورش قارچ وپرورش سایر عوارض گلخانه ها، دامداری ها، -4

تولیدات کشاورزی ،کارگاههای صنایع تکمیلي وغذایي،انبارهای علوفه ، براساس تعرفه ی))اراضي 
 زراعي،باغات(محاسبه و دریافت مي گردد.

عوارض بناهای گردشگری اعم از هتل،متل، هتل آپارتمان، مسافرخانه،مجتمع های رفاهي -1
 و ... براساس تعرفه ی صنعتي )صنعت گردشگری ( محاسبه و وصول مي گردد تفریحي 

 پارگینگ ،رواق ،کنسول ، دستگاه پله و مشاعات  مشمول عوارض فوق نمي گردد. -1
عوارض منصوبات تلفن همراه،بي سیم،رادیویي،تلویزیون ،مخابراتي و موارد دیگر طبق خدماتي -7

 همکف محاسبه و اعمال مي گردد.
% تعرفه کاربری 11متر مربع بر اساس  11عوارض انباری ملحق به ساختمان تا  -8

مربوطه در طبقه احداث شده و مازاد آن براساس کل تعرفه کاربری مربوطه محاسبه مي 
متر مربع در نظر گرفته  11متر تا  11)متراژ تعیین شده در این بند برای زیرزمین بجای گردد.

 میشود.(
بر  ی نگهداری کاال و مصالح و مواد غذایي و خودرو و سردخانه و غیرهانبار ،سوله ها -9

 اساس تعرفه کارگاهي و صنعتي محاسبه مي گردد.
درصد تعرفه تجاری محاسبه مي  11واقع در حریم بر اساس  باغ رستوران و تاالر،باغ تاالر  -11

 گردد.
به صورت تجاری بهره برداری  بر  ابقاءمبني 111عوارض پذیره امالکي که دارای رای ماده -11

)مي شوندعوارض پذیره آن با ضریب 
1

4
درصد قابل محاسبه و وصول 71تعرفه فوق محاسبه شود.)(

 مي باشد(
 .ماده واحده قانون اصالح راجع به تاسیس شرکت شرکتهای صنعتي الزامي است7رعایت بند -21

 
 کاربری           

 ) نوع استفاده(

 
 طبقات

 تجاری
 اداری وخدماتي 

 
 ودفتر کار

 کارگاهي
 وصنعتي

 پزشکي 
درماني ، آزمایشگاه 

 وداروسازی

آموزشي و 
 ورزشي

اراضي زراعي 
 باغات و 

سایر کاربریهای مندرج 
درطرح های مصوب بجز 

 مسکوني

 13M M1 1M M1 M1 M2 M2 زیرزمین  1

 185M 112 M M11 M11 M11 M3 M3 همکف 1

 18M M14 M8 M8 M8 M3 M3 اوّل 4

 15M M8 M5 M 1 M 1 M2 M2 دوم 1

 M14 M1 M3 M 0 M 0 M1 M1 سوم به باال 1

 M1 M0 M3.3 M 3.3 M 3.3 M1.1 M1.1 نیم طبقه 7

M                 ارزش محاسباتي = 
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شورای                                                          شهرداری بهارستان

اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان

 13/011111تعرفه شماره 

 توضیحات 1044سال نحوه محاسبه عوارض ردیف

و تعرفه سایر تأسیسات شهری بر اساس مصوبه و پمپ بنزین  CNGرض پمپ عوا -1 زیربنا به شرح واحدهای جدولعوارض پذیره یک متر مربع از عوارض کل  
مورخ  1/ 19714/41شورای گفت و گو دولت با بخش خصوصي ، نامه شماره 

 واحدهای خدماتي محاسبه مي گردد. براساس فرمول 14/9/1194
و ... ( قسمت های دفتر فروش ونمایشگاه  عوارض نمایندگي خودرو )سایپا و ایران خودرو-1

براساس تعرفه تجاری وقسمت های مربوطه به تعمیرات و کنترل خودرو وسایر قسمت ها 
 براساس تعرفه ی خدماتي  محاسبه خواهد گردید.

 بانک ها و موسسات مالي ، براساس تعرفه تجاری محاسبه مي گردد . -1
، پرورش ماهي ،پرورش قارچ ز سنتي و صنعتياعم ا مرغداری هاوعوارض ، دامداری ها-4

 وپرورش سایر تولیدات کشاورزی ،کارگاههای صنایع تکمیلي وغذایي،انبارهای علوفه ، براساس
 تعرفه ی))اراضي زراعي،باغات(محاسبه و دریافت مي گردد. یک چهارم

تبصره :کلیه گلخانه ها و محل کشت آن ها با هرنوع سازه از پرداخت هر نوع عوارض معاف و 
درصد تعرفه مصوب بخش کشاورزی قابل 11عوارض سایر تاسیسات جانبي نیز با احتساب 

 براساس تعرفه مسکوني محاسبه مي شود.محاسبه مي باشد ضمنا اتاق کارگری 
،متل، هتل آپارتمان، مسافرخانه،مجتمع های رفاهي عوارض بناهای گردشگری اعم از هتل-1

 تفریحي و ... براساس تعرفه ی صنعتي )صنعت گردشگری ( محاسبه و وصول مي گردد 
 مشاعات  مشمول عوارض فوق نمي گردد.تاسیسات و ،پارگینگ ،رواق ،کنسول ، دستگاه پله -1
راتي و موارد دیگر طبق خدماتي عوارض منصوبات تلفن همراه،بي سیم،رادیویي،تلویزیون ،مخاب-7

 همکف محاسبه و اعمال مي گردد.
% تعرفه 11متر مربع بر اساس  11ملحق به ساختمان تا  مربوط و عوارض انباری -8

کاربری مربوطه در طبقه احداث شده و مازاد آن براساس کل تعرفه کاربری مربوطه 
متر مربع  11متر تا  11زیرزمین بجای )متراژ تعیین شده در این بند برای محاسبه مي گردد.

 در نظر گرفته میشود.(
بر  انبار ،سوله های نگهداری کاال و مصالح و مواد غذایي و خودرو و سردخانه و غیره -9

 اساس تعرفه کارگاهي و صنعتي محاسبه مي گردد.
 11بر اساس واقع در حریم ،رستوران ،سفره خانه و چایخانه  باغ رستوران،تاالر،باغ تاالر  -11

 درصد تعرفه تجاری محاسبه مي گردد.
 .صنعتي الزامي است هرکهایماده واحده قانون اصالح راجع به تاسیس شرکت ش7رعایت بند -11

 
 کاربری           

 ) نوع استفاده(

 
 طبقات

 تجاری
 اداری وخدماتي 

 
 ودفتر کار

 کارگاهي
 وصنعتي

 پزشکي 
درماني ، آزمایشگاه 

 وداروسازی

آموزشي و 
 ورزشي

اراضي زراعي 
 باغات و 

سایر کاربریهای مندرج 
درطرح های مصوب بجز 

 مسکوني

 13M M1 1M M1 M1 M2 M2 زیرزمین  1

 224M 112 M M11 M11 M11 M3 M3 همکف 1

 18M M14 M8 M8 M8 M3 M3 اوّل 4

 15M M8 M5 M 1 M 1 M2 M2 دوم 1

 M14 M1 M3 M 0 M 0 M1 M1 سوم به باال 1

 M1 M0 M3.3 M 3.3 M 3.3 M1.1 M1.1 نیم طبقه 7
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شورای                                                          شهرداری بهارستان

اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان

 

 14/011111تعرفه شماره  

 1044عنوان تعرفه عوارض   ردیف

نحوه محاسبه 

عوارض مصوب 

 قبلی

 نحوه محاسبه عوارض 

 1044سال
 توضیحات

 متراژ اعیان مي باشد و متراژ اعیان هر واحد تحت تعمیر مدنظر خواهد بود . mمنظور از -1 عوارض تعمیرات و صدور مجوز تعمیر مستحدثات 

در صورتیکه مالکین بدون اخذ مجوز نسبت به تعمیر اقدام نمایند موظف به پرداخت این تعرفه برمبنای دو -1

 برابر ردیف مربوطه خواهد بود. 

جهت احداث آسانسور زیربنای باالترین طبقه در محاسبات اعمال مي گردد. چنانچه مالکین بدون اخذ مجوز -1

 ند موظف به پرداخت این تعرفه برمبنای ردیف مربوطه خواهد بود.نسبت به احداث آسانسور  اقدام نمای

 

× m مسکوني و آپارتمان 1  44% M m ×  44% M 

m × 1/1 خدماتي و اداری و دفترکار 1  M m × 1/1  M 

m × 9/1 تجاری و صنعتي 1  M m × 9/1  M 

m × %11 سایر کاربریها 4  M m × %11  M 

  Mارزش محاسباتي =                      m                  متراژ اعیان = 

 

M                 ارزش محاسباتي = 
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                                                         شهرداری بهارستان     

شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان

 

 

 15/011111تعرفه شماره 

1044عنوان تعرفه عوارض   ردیف  
نحوه محاسبه 

 عوارض مصوب قبلی
سال 1044نحوه محاسبه عوارض   توضیحات 

این عوارض برای مودیانی که جهت صدور پروانه های ساختمانی با هر نوع کاربری و آراء کمیسیون ماده صد مبنی بر  -1 عوارض  حصار کشی  

 ابقاء بنا در محدوده شهر مشمول تعرفه حصارکشی نخواهد بود

 این عوارض قابل محاسبه در محدوده و حریم شهر و طرح ساماندهی اراضی مرغ می باشد . -2

 ل مراکز درمانی و آموزشی و رفاهی و ورزشی در محدوده قانونی شهر نمی گردد .این تعرفه شام -3

 دیوارکشی ) حصارکشی ( به هر شکل ممکن اعم از مصالح بنایی ، نرده  مشمول عوارض مزبور می گردد.  -0

 عوارض دیوارهای مشترك بین اراضی همجوار به صورت بالمناصفه دریافت می شود .  -5

ه قبال بابت حصارکشی عوارض به شهرداری پرداخت نموده اند به هنگام تخریب و نوسازی حصار مزبور ، متقاضیانی ک -6

 % تعرفه مزبور محاسبه و دریافت خواهد شد.54

 حریم شهر منوط به اخذ مجوز اداره جهاد کشاورزی خواهد بود.در صدور هرگونه مجوز  -1

 گردد. % محاسبه می54حصارکشی با فنس و سیم خاردار  -8

ترمیم دیوارکشی اراضی مزروعی و باغات و سایر کاربریها واقع در حریم و محدوده طبق جدول مزبور قابل دریافت می -1

 باشد .

تبصره: متقاضیانی که قبال بابت دیوار کشی عوارض به شهرداری پرداخت نموده اند بابت ترمیم یا تغییرات دیوار مذکور 

 شود.%تعرفه مربوطه دریافت می 54

 پروانه ساختمانی با هرنوع کاربری مشمول دیوار کشی نخواهند بود.-14

درصید تعرفیه محاسیبه    54در محیدوده شیهر   (حصارکشی با کاربری های باغ و باغ ویال و اراضیی مزروعیی   ) 2ردیف  -11

 میگردد.

ارکشی )فنس کشیی  هیئت محترم وزیران حص 31/0/11ه مورخ 51021ت06826تصویب نامه شماره  3به موجب بند -12

(با غها مشروط به اینکه موجب تفکیک و قطعه بندی اراضی نشود اقدام تکمیلی مورد نیاز کشاورزی محسیوب و مشیمول   

 قانون اصالحی شهرداری ها نخواهد بود. 141ماده 

1 
عوارض حصار کشی در عرصه های 

 باکاربری مسکونی
M ×L 1/2 M ×L 1/2 

2 
عوارض حصار کشی با کاربری های 

باغ وباغ ویال و اراضی مزروعی 

 )کشاورزی(

 

 12 M ×L 

 

 22 M ×L 

3 
عوارض حصار کشی باکاربری های 

 خدماتی 

 

M ×L   0 

 

 

M ×L   0 

 

عوارض حصار کشی با کاربری صنعتی  0

 و سایر
 5/3 M ×L  5/3 M ×L 

0 عوارض حصار کشی با کاربری  5 M ×L  0 M ×L 
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نکننید   مالکینی که در یک قسمت از زمین مزروعی خود دامداری یا گلخانه احداث کنند به شرطی کیه دییوار کشیی    -13 خدمات شهری و فراشهری

 قانون اصالحی شهرداری ها نخواهند بود. 141مشمول ماده 

 Mش محاسباتي= ارز                                      Lطول دیوار به متر طول = 

                                                         شهرداری بهارستان     

شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان

                                                                                      

 16/011111تعرفه شماره 

 ردیف
عنوان تعرفه عوارض  

1044 

نحوه محاسبه عوارض مصوب 

 قبلی

 سال نحوه محاسبه عوارض 

1044 
 توضیحات

 
عوارض صدور پروانه )زیربنایی(باغ ویال واقع در محدوده قانونی و حریم و طرح ساماندهی اراضی 

 : مرغ

 صدور پروانه براساس ضوابط طرح ساماندهي مرغ اقدام خواهد شد . –1
عوارض انباری،پارکینگ،موتورخانه،آالچیق،اتاق نگهباني ، اتاق کارگری، آشپزخانه و -1

محاسبه و دریافت  مربوطه سرویس بهداشتي خارج یا داخل اعیاني نیز طبق جدول 
 خواهد شد.

شورای عالي 19/7/71با توجه به  تائید وزارت مسکن و شهرسازی در جلسه مورخ -1
ساختمان های احداثي قبل که به تصویب نهایي رسیده است شهرسازی و معماری ایران 

درصد 71در صورت صدور رای کمیسیون ماده صد مبني بر ابقاء معادل 1181از سال 
 تعرفه مربوطه قابل وصول خواهد بود.

 

1 

صدور پروانه زیر بنایي به 

متر  11ازای هرمتر مربع تا 

 مربع

 ریال111/841/1 ریال 111/911

متر مربع تا  11مازاد بر  1

 متر مربع 111

متر مربع  11به ازای مازاد بر 

دریال اضافه مي گرد 111/111  

 

متر مربع  11به ازای مازاد بر 

ریال اضافه مي گردد 111/111  
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متر مربع تا  111مازاد بر  1

 متر مربع 111

 

متر مربع  111به ازای مازاد بر

ریال اضافه مي گردد111/111  

متر مربع  111به ازای مازاد بر 

اضافه مي گردد ریال  111/111/1  

 متر مربع 111مازاد بر  4
متر مربع  111به ازای مازاد بر 

ریال اضافه مي گردد111/111  

متر  111به ازای مازاد بر 

ریال اضافه مي گردد111/111/1مربع  

    

                                                         شهرداری بهارستان  

شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان

                                                                                      

تعرفه شماره                                                                   

10/011113 
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 توضیحات 1044سال نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی 1044عنوان تعرفه عوارض   ردیف

 ض بر پروانه های ساختماني مازاد برتراکمعوار       

 ) هر متر مربع( مسکوني

 

 ساختمانتعداد طبقات 

 

  

 

 

   

 

تراکم شامل سطوح مفید مي گرددو شامل راه پله، آسانسور، رواق ، -1

، البي، کنسول ،  وپیلوت پارکینگ ، رامپ و سطوح ارتباطي پارکینگ

 و کلیه مشاعات نمي شود.،تاسیسات انباری 

عوارض زیربنا % عرصه 111% و بیش از یک طبقه تا 11یک طبقه تا  -1

 .مازاد آن بر اساس تعرفه فوق محاسبه واعمال خواهد شد. ومحاسبه 

 عوارض زیربنا تعلق نمیگیرد.،به تراکم-1

در فرمول 11برای مسکن مهر و طرح اقدام ملي مسکن بجای ضریب  -4

 اعمال گردد. 8این تعرفه ضریب 

 =FM= 1.1 FM 1.1 طبقهیک  1

 =FM= 1.1 FM 1.1 دو طبقه 1

 =FM= 1.1 FM 1.1 سه طبقه 1

 FM 1.1= FM =1.1 چهار طبقه 4

 FM 4.4= FM =4.4 پنج طبقه 1

 FM 1.1= FM =1.1 شش طبقه به باال 1

M-     ارزش محاسباتي                              HM-    تعداد طبقات FM                                  ضریب طبقات  = 

10M× HM × FM 

HM×1.1  

HM +  

8M× HM × FM 

HM×1.1 

HM +  
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                                                         شهرداری بهارستان     

شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان

 

 11/011113  تعرفه شماره

 1044عنوان تعرفه عوارض   ردیف
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه 

 1044 سال  عوارض
 توضیحات

تراکم تجاری به بر برپروانه های ساختمانی مازاد عوارض 1

 ازاء هر متر مربع
 1/17 M ×FM  1/17 M ×FM 

موارد کلیه سطوح مفید شده و مشمول این عوارض شامل -1

 : گرددذیل نمی

،آسانسور ،رواق،پارکینگ ، ورودی پارکینگ راه پله 

رامپ و سطوح ارتباطی پارکینگ ،  وو تاسیسات کنسول و

 البی و فضاهای ورودی  و کلیه مشاعات.

ن اومع 11/3/15مورخ  16231/0/24پیرو نامه شماره -2

هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان  محاسبه عوارض 

% 124  تا لط وغیرهتراکم تجاری ،خدماتی،دفترکار ، مخت

و مازاد آن بر اساس تعرفه فوق  معاف می باشند عرصه

 محاسبه و اعمال خواهد شد.

تراکم خدماتی ، بر پروانه های ساختمانی مازاد برعوارض  1

 دفترکار ،اداری ، صنعتی و غیره به ازاء هر متر مربع
 1/11 M ×FM  1/11 M ×FM 

Mارزش محاسباتي =                              FM ضریب موقعیت محلي  = 
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                                                         شهرداری بهارستان     

شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان

 

 

 

 13/011113تعرفه شماره  

 1044 سال  عنوان تعرفه عوارض  ردیف
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه 

 1044 سال عوارض
 توضیحات

1/1  عوارض ارتفاع مازاد بر ارتفاع مجاز 1 M×H×S  1/1 M×H×S 1-  این عوارض در صورتي قابل وصول مي باشد که به تأیید حوزه

 شهرسازی شهرداری رسیده باشد .

 

 

M= ارزش محاسباتي            S         مساحت آخرین طبقه  =H  )ارتفاع مازاد بر طرح تفصیلي ) متر طول = 
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                                                         شهرداری بهارستان     

شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان

 

 011115تعرفه شماره    

 1044عنوان تعرفه عوارض   ردیف
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

نحوه محاسبه 

 1044 سالعوارض 
 توضیحات

  :عوارض بالکن ، کنسول و پیش آمدگی  در گذر جهت تجاری و مسکونی و خدماتی وسایر 

ماده کمیسیون  رای این عوارض پس از تایید حوزه شهرسازی و-1

هنگام صدور پروانه و اصالح پروانه صد مبني بر ابقاء بنا ویا 

 .شدمحاسبه خواهد 

 رواق قابل محاسبه نمي باشد. -1

در صورت محاسبه این تعرفه عوارض تراکم قابل محاسبه نمي  -1

 باشد.

 

 

 M × S 111 M × S 111 تجاری 1

 M  ×  S 44 M  ×  S 44 مسکوني 1

 M  ×  S11 M  ×  S11 و اداری ، دفتر کار خدماتي 1

 M  ×  S1/11 M  ×  S1/11 سایر 4
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 Mارزش محاسباتي =                              S   متر مربع = مساحت زیربنا 

 

 

                                                         شهرداری بهارستان     

شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان

 

 

 011111تعرفه شماره

1044عنوان تعرفه عوارض   ردیف  
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی

 سال نحوه محاسبه عوارض

1044 
 توضیحات

عوارض توسعه و تجهیز  1

 آتش نشانی

پنج درصد  عوارض زیر بناا  

و پاااذیره ی نااایم درصاااد  

 عوارض تراکم

پنج درصد  عوارض زیر بناا  

و پاااذیره ی نااایم درصاااد  

 عوارض تراکم

پذیره  و تراکم قابل  ،هنگام اخذ عوارض زیربنا این عوارض  -1

 مي باشد .  محاسبه و وصول
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                                                         شهرداری بهارستان     

شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان

  

 613101/ 10عرفه شماره ت

1044عنوان تعرفه عوارض   ردیف 1044سال   نحوه محاسبه عوارض  11سال نحوه محاسبه عوارض    توضیحات 

 
یا کارگروه  5پس از تصویب  کمیسیون ماده  بنا به درخواست مالک یا مالکینعوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری 

 به: و ذخیره خدماتفرا شهری  ، خدمات شهری  امور زیر بنایی و شهرسازی یا تغییر طرح  های مصوب از کاربری

با  درخواست مالک از  فقط تغییر کاربری در صورتیکه در مورد این تعرفه ،-1

نرخ روز عوارض را کامل پرداخت ،مالک باید براساس تعرفه عوارض به شهرداری باشد 

  نماید.

کلیه امالک غیر دولتي که تحت تاثیر تغییر و تصویب طرح های تفصیلي و جامع -1

بر اساس  درصدتعرفه مربوطه  11، در صورت ایجاد ارزش افزوده بمیزان  قرار میگیرند

 قابل وصول خواهد بود.به نرخ روز تعرفه 

های تفصیلي و جامع شهری که سرانه های  ارزش افزوده ناشي از تغییر طرح -1

، قابل وصول نمي  شده باشدفضای سبز ، خدماتي و غیره در زمینهای دولتي تامین 

 M  × S ×11 M  × S ×11 ومسکوني ویژه تجاری 1

 M  ×  S   ×11 M  ×  S   ×11 مسکوني 1

 M  ×  S   ×17 M  ×  S   ×17 دفترکار -خدماتي  –اداری  1
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باشد ولي در نقاطي که زمین به اشخاص توسط شرکت عمران واگذار شده و کاربری  M  ×  S×1  M  ×  S×1  سایر 4

از اشخاص دریافت  به نرخ روزدرصد تعرفه عوارض  11 ، آن در طرح تغییر کرده است

 ي گردد. م

مالک محاسبه این تعرفه ، فقط تغییرکاربری های انجام شده بعد از آخرین تاریخ  -4

و همچنین در صورتیکه شهرداری برای ملکي پاسخ استعالم  نقل  نقل و انتقال رسمي

و بر  پایان کار و هرگونه مفاصا حساب صادر نموده باشدپروانه،عدم خالف،و انتقال ، 

  اساس آخرین طرح مصوب بوده و تغییر کاربریهای قبلي مشمول این تعرفه نمي باشد.

این عوارض شامل قراردادهای واگذاری شرکت عمران بهارستان مي گردد مشروط -1

 براینکه بعد از تاریخ واگذاری تحت تاثیر طرح ها قرار گرفته باشد.

 Mارزش محاسباتي =                          S   مساحت عرصه =  

 

                                                         شهرداری بهارستان     

شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان

 11/613101تعرفه شماره 

1044عنوان تعرفه عوارض   ردیف  
نحوه محاسبه عوارض 

1311سال   

نحوه محاسبه عوارض 

1044سال   
 توضیحات

 
یا  5عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بنا به درخواست مالک یا مالکین پس از تصویب  کمیسیون ماده 

 به:کشاورزی ) مزروعی(،باغ و باغ ویال  کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی یا تغییر طرح  های مصوب از کاربری

احداث دامداری، مرغداری ، گلخانه ، پرورش ماهي و قارچ و سایر تولیدات -1

کشاورزی، کارگاههای صنایع تکمیلي و غذایي ، انبارهای علوفه و استخر جهت 

ذخیره آب کشاورزی در اراضي با کاربری کشاورزی مشمول دریافت ارزش افزوده 

 جدول مزبور نمي گردد .  4موضوع ردیف 

 جدول  4ضای سبز مشمول دریافت ارزش افزوده موضوع ردیف کاربری های ف-1

 M×s11 M×s11 خدماتي ، اداری و دفترکار 1

 M×s41 M×s41  تجاری 1
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 نمي باشند M×s11 M×s11 مسکوني 1

 
 

4 

 

 

 سایر کاربریها

 

M×s1 
 

M×s1 

  M                                  ارزش محاسباتي =S                                    مساحت عرصه = 

 

    

                                                         شهرداری بهارستان  

شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان

 613101/ 13تعرفه شماره 

1044عنوان تعرفه عوارض   ردیف  
نحوه محاسبه 

 عوارض مصوب قبلی

 سال نحوه محاسبه عوارض

1044 
 توضیحات
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1 

 

عوارض ارزش افزوده ناشی از 

تغییر کاربری  پس از تصویب  

یا کارگروه امور  5کمیسیون ماده 

زیر بنایی و شهرسازی یا تغییر 

اراضی  از   طرح  های مصوب
 به کشاورزی و باغ و باغ ویال

 خدمات شهری و فرا شهری

 

 

M×S4 

 

M×S4 

 

امالک ومستحدثاتي که دارای پایان کار)گواهي بهره برداری( از  -

شهرداری،بخشداری و یا دهیاری بوده و فاقد تخلف ساختماني مي باشند، 

 خواهند شد.نمشمول عوارض تعرفه مزبور 

 

  Mارزش محاسباتي =                                  S  مساحت عرصه = 

 

 

 

 

                                                         شهرداری بهارستان     

شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان

 

 613101/ 14تعرفه شماره 

1044عنوان تعرفه عوارض   ردیف  
نحوه محاسبه عوارض مصوب 

1311 

 سال نحوه محاسبه عوارض

1044 
 توضیحات
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یا کارگروه امور زیر  5عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بنا به درخواست مالک یا مالکین پس از تصویب  کمیسیون ماده 

 به:آموزشی و آموزش عالی  بنایی و شهرسازی یا تغییر طرح  های مصوب از کاربری

در مورد این تعرفه ، در صورتیکه تغییر کاربری فقط با  درخواست مالک از -1

شهرداری باشد ،مالک باید براساس تعرفه عوارض به نرخ روز عوارض را کامل پرداخت 

 نماید. 

کلیه امالک غیر دولتي که تحت تاثیر تغییر و تصویب طرح های تفصیلي و جامع -1

درصدتعرفه مربوطه  بر اساس  11ش افزوده بمیزان قرار میگیرند ، در صورت ایجاد ارز

 تعرفه به نرخ روز قابل وصول خواهد بود.

ارزش افزوده ناشي از تغییر طرح های تفصیلي و جامع شهری که سرانه های فضای  -1

سبز ، خدماتي و غیره در زمینهای دولتي تامین شده باشد ، قابل وصول نمي باشد ولي 

خاص توسط شرکت عمران واگذار شده و کاربری آن در طرح در نقاطي که زمین به اش

 درصد تعرفه عوارض به نرخ روز از اشخاص دریافت مي گردد.  11تغییر کرده است ، 

مالک محاسبه این تعرفه ، فقط تغییرکاربری های انجام شده بعد از آخرین تاریخ  -4

پاسخ استعالم  نقل نقل و انتقال رسمي و همچنین در صورتیکه شهرداری برای ملکي 

و انتقال ، پروانه،عدم خالف،پایان کار و هرگونه مفاصا حساب صادر نموده باشد و بر 

 اساس آخرین طرح مصوب بوده و تغییر کاربریهای قبلي مشمول این تعرفه نمي باشد. 

این عوارض شامل قراردادهای واگذاری شرکت عمران بهارستان مي گردد مشروط -1

 تاریخ واگذاری تحت تاثیر طرح ها قرار گرفته باشد.براینکه بعد از 

 

 M × S 19 M × S 19 دفتر کار –اداری  –خدماتي  1

 M  ×  S 18 M  ×  S 18 مسکوني 1

 M  ×   S  11 M  ×   S  11 و مسکوني ویژه تجاری 1

4 
 M  ×  S 17 M  ×  S 17 سایر 

   

   

 Mارزش محاسباتي =                                S   مساحت عرصه = 

 

                                                         شهرداری بهارستان     

شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان

 

 15/613101تعرفه شماره 

1044عنوان تعرفه عوارض   ردیف  توضیحاتسال   نحوه محاسبه عوارضنحوه محاسبه عوارض مصوب  
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1311 1044 

 
یا  5عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بنا به درخواست مالک یا مالکین پس از تصویب  کمیسیون ماده 

 به: فرهنگی و مذهبی کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی یا تغییر طرح  های مصوب از کاربری

در مورد این تعرفه ، در صورتیکه تغییر کاربری فقط با  درخواست مالک از شهرداری -1

 باشد ،مالک باید براساس تعرفه عوارض به نرخ روز عوارض را کامل پرداخت نماید. 

کلیه امالک غیر دولتي که تحت تاثیر تغییر و تصویب طرح های تفصیلي و جامع قرار -1

درصدتعرفه مربوطه  بر اساس تعرفه به  11، در صورت ایجاد ارزش افزوده بمیزان  میگیرند

 نرخ روز قابل وصول خواهد بود.

ارزش افزوده ناشي از تغییر طرح های تفصیلي و جامع شهری که سرانه های فضای سبز  -1

 ، خدماتي و غیره در زمینهای دولتي تامین شده باشد ، قابل وصول نمي باشد ولي در

نقاطي که زمین به اشخاص توسط شرکت عمران واگذار شده و کاربری آن در طرح تغییر 

 درصد تعرفه عوارض به نرخ روز از اشخاص دریافت مي گردد.  11کرده است ، 

مالک محاسبه این تعرفه ، فقط تغییرکاربری های انجام شده بعد از آخرین تاریخ نقل و  -4

ه شهرداری برای ملکي پاسخ استعالم  نقل و انتقال ، انتقال رسمي و همچنین در صورتیک

پروانه،عدم خالف،پایان کار و هرگونه مفاصا حساب صادر نموده باشد و بر اساس آخرین 

 طرح مصوب بوده و تغییر کاربریهای قبلي مشمول این تعرفه نمي باشد. 

مشروط این عوارض شامل قراردادهای واگذاری شرکت عمران بهارستان مي گردد -1

 براینکه بعد از تاریخ واگذاری تحت تاثیر طرح ها قرار گرفته باشد.

 

 M  × S 111 M  × S 111 و مسکونی ویژه تجاری 1

 M  ×  S   11 M  ×  S   11 مسکونی 1

 M  ×  S   41 M  ×  S   41 دفترکار -خدماتی  –اداری  1

  M  ×  S11   M  ×  S11  صنعتی و کارگاهی 4

 M  ×  S11  M  ×  S11  سایر 1

 Mارزش محاسباتي =                          S   مساحت عرصه =                              

 

                                                         شهرداری بهارستان     

شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان

 16/613101تعرفه شماره 
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1044عنوان تعرفه عوارض  ردیف  
نحوه محاسبه عوارض مصوب 

1311 

سال   نحوه محاسبه عوارض

1044 
 توضیحات

 
یا کارگروه  5عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بنا به درخواست مالک یا مالکین پس از تصویب  کمیسیون ماده 

 به:  ورزشی امور زیر بنایی و شهرسازی یا تغییر طرح  های مصوب از کاربری

در مورد این تعرفه ، در صورتیکه تغییر کاربری فقط با  درخواست مالک از -1

شهرداری باشد ،مالک باید براساس تعرفه عوارض به نرخ روز عوارض را کامل پرداخت 

 نماید. 

کلیه امالک غیر دولتي که تحت تاثیر تغییر و تصویب طرح های تفصیلي و جامع -1

درصدتعرفه مربوطه  بر اساس  11ش افزوده بمیزان قرار میگیرند ، در صورت ایجاد ارز

 تعرفه به نرخ روز قابل وصول خواهد بود.

ارزش افزوده ناشي از تغییر طرح های تفصیلي و جامع شهری که سرانه های  -1

فضای سبز ، خدماتي و غیره در زمینهای دولتي تامین شده باشد ، قابل وصول نمي 

خاص توسط شرکت عمران واگذار شده و کاربری باشد ولي در نقاطي که زمین به اش

درصد تعرفه عوارض به نرخ روز از اشخاص دریافت  11آن در طرح تغییر کرده است ، 

 مي گردد. 

مالک محاسبه این تعرفه ، فقط تغییرکاربری های انجام شده بعد از آخرین تاریخ  -4

پاسخ استعالم  نقل نقل و انتقال رسمي و همچنین در صورتیکه شهرداری برای ملکي 

و انتقال ، پروانه،عدم خالف،پایان کار و هرگونه مفاصا حساب صادر نموده باشد و بر 

 اساس آخرین طرح مصوب بوده و تغییر کاربریهای قبلي مشمول این تعرفه نمي باشد. 

این عوارض شامل قراردادهای واگذاری شرکت عمران بهارستان مي گردد مشروط -1

 تاریخ واگذاری تحت تاثیر طرح ها قرار گرفته باشد.براینکه بعد از 

 M  × S 111 M  × S 111 و مسکوني ویژه تجاری 1

 M  ×  S   111 M  ×  S   111 مسکوني 1

 M  ×  S   111 M  ×  S   111 دفترکار -خدماتي  –اداری  1

4  

 سایر

 M  ×  S11  M  ×  S11 

 Mارزش محاسباتي =                          S   مساحت عرصه =                                              

 

                                                         شهرداری بهارستان     

شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان
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 11/613101تعرفه شماره 

1044عنوان تعرفه عوارض   ردیف  
نحوه محاسبه عوارض مصوب 

1311  

سال   نحوه محاسبه عوارض

1044 
 توضیحات

 
یا کارگروه امور  5عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بنا به درخواست مالک یا مالکین پس از تصویب  کمیسیون ماده 

 به:  بهداشتی درمانی و پارکینگ ، فضاهای سبز شهری تغییر طرح  های مصوب از کاربریزیر بنایی و شهرسازی یا 

در مورد این تعرفه ، در صورتیکه تغییر کاربری فقط با  درخواست مالک از شهرداری -1

 باشد ،مالک باید براساس تعرفه عوارض به نرخ روز عوارض را کامل پرداخت نماید. 

تحت تاثیر تغییر و تصویب طرح های تفصیلي و جامع قرار  کلیه امالک غیر دولتي که-1

درصدتعرفه مربوطه  بر اساس تعرفه  11میگیرند ، در صورت ایجاد ارزش افزوده بمیزان 

 به نرخ روز قابل وصول خواهد بود.

ارزش افزوده ناشي از تغییر طرح های تفصیلي و جامع شهری که سرانه های فضای  -1

در زمینهای دولتي تامین شده باشد ، قابل وصول نمي باشد ولي سبز ، خدماتي و غیره 

در نقاطي که زمین به اشخاص توسط شرکت عمران واگذار شده و کاربری آن در طرح 

 درصد تعرفه عوارض به نرخ روز از اشخاص دریافت مي گردد.  11تغییر کرده است ، 

شده بعد از آخرین تاریخ نقل مالک محاسبه این تعرفه ، فقط تغییرکاربری های انجام  -4

و انتقال رسمي و همچنین در صورتیکه شهرداری برای ملکي پاسخ استعالم  نقل و انتقال 

، پروانه،عدم خالف،پایان کار و هرگونه مفاصا حساب صادر نموده باشد و بر اساس آخرین 

 طرح مصوب بوده و تغییر کاربریهای قبلي مشمول این تعرفه نمي باشد. 

عوارض شامل قراردادهای واگذاری شرکت عمران بهارستان مي گردد مشروط این -1

 براینکه بعد از تاریخ واگذاری تحت تاثیر طرح ها قرار گرفته باشد.

 M  × S 111 M  × S 111 و مسکوني ویژه تجاری 1

 M  ×  S   111 M  ×  S   111 مسکوني 1

 M  ×  S   171 M  ×  S   171 دفترکار -خدماتي  –اداری  1

 M  ×  S11  M  ×  S11  سایر 4

 Mارزش محاسباتي =                          S   مساحت عرصه =                               

 

                                                         شهرداری بهارستان     

شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان
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 10/613101تعرفه شماره  

1044عنوان تعرفه عوارض   ردیف  
 سالنحوه محاسبه عوارض 

1311   

 سال نحوه محاسبه عوارض

1044 
 توضیحات

 
یا کارگروه امور  5عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بنا به درخواست مالک یا مالکین پس از تصویب  کمیسیون ماده 

 به:  مسکونی زیر بنایی و شهرسازی یا تغییر طرح  های مصوب از کاربری
در مورد این تعرفه ، در صورتیکه تغییر کاربری فقط با  درخواست مالک از شهرداری -1

 باشد ،مالک باید براساس تعرفه عوارض به نرخ روز عوارض را کامل پرداخت نماید. 

کلیه امالک غیر دولتي که تحت تاثیر تغییر و تصویب طرح های تفصیلي و جامع قرار -1

درصدتعرفه مربوطه  بر اساس تعرفه  11ش افزوده بمیزان میگیرند ، در صورت ایجاد ارز

 به نرخ روز قابل وصول خواهد بود.

ارزش افزوده ناشي از تغییر طرح های تفصیلي و جامع شهری که سرانه های فضای  -1

سبز ، خدماتي و غیره در زمینهای دولتي تامین شده باشد ، قابل وصول نمي باشد ولي 

در نقاطي که زمین به اشخاص توسط شرکت عمران واگذار شده و کاربری آن در طرح 

 ارض به نرخ روز از اشخاص دریافت مي گردد. درصد تعرفه عو 11تغییر کرده است ، 

مالک محاسبه این تعرفه ، فقط تغییرکاربری های انجام شده بعد از آخرین تاریخ نقل  -4

و انتقال رسمي و همچنین در صورتیکه شهرداری برای ملکي پاسخ استعالم  نقل و 

ده باشد و بر اساس انتقال ، پروانه،عدم خالف،پایان کار و هرگونه مفاصا حساب صادر نمو

 آخرین طرح مصوب بوده و تغییر کاربریهای قبلي مشمول این تعرفه نمي باشد. 

این عوارض شامل قراردادهای واگذاری شرکت عمران بهارستان مي گردد مشروط -1

 براینکه بعد از تاریخ واگذاری تحت تاثیر طرح ها قرار گرفته باشد.

 دفتر کار –اداری  –خدماتي  1
M × S 8 M × S8 

 M  ×  S 11 M  ×  S 11 صنعتي و کارگاهي 1

 M  ×  S  11 M  ×  S 11 و مسکوني ویژه تجاری 1

 سایر 4
M×S  11        M×S11 

 Mارزش محاسباتي =                                S   مساحت عرصه =                

   

                                                         شهرداری بهارستان   

شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

  استانداری اصفهان
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 10/613101 تعرفه شماره

1044عنوان تعرفه عوارض   ردیف  
نحوه محاسبه عوارض مصوب 

1311  

سال   نحوه محاسبه عوارض

1044 
 توضیحات

یا کارگروه امور زیر بنایی و  5کمیسیون ماده تغییر کاربری  پس از تصویب  عوارض ارزش افزوده ناشی از  

 :کشاورزی ) مزروعی ( به باغ و باغ ویالساماندهی مرغ از  طرحوشهرسازی یا تغییر طرح  های مصوب  

اماااالک ومساااتحدثاتي کاااه دارای پایاااان کاااار)گواهي بهاااره بااارداری( از       -1

شهرداری،بخشااداری و یااا دهیاااری بااوده و فاقااد تخلااف ساااختماني مااي باشااند     

 مشمول عوارض این تعرفه نمي گردند.

اصالحي قانون شهرداریها به  111عوارض یاد شده به امالکي که بر اساس ماده -1

هنگام تفکیک سرانه های فضاهای عمومي و خدماتي و اراضي مورد نیاز احداث شوارع 

 و معابر عمومي را به شهرداری واگذار یا پرداخت نمایند تعلق نخواهد گرفت.

 

 M  × S 1.8 M  × S 1.8 متر مربع 1111عرصه تا  1

 M  ×  S   1.1 M  ×  S   1.1 متر مربع 1111 متر مربع تا 1111عرصه مازاد بر  1

 M  ×  S   1.1 M  ×  S   1.1 به باال متر مربع 1111عرصه  1

 Mارزش محاسباتي =                          S   مساحت عرصه = 

                                                         شهرداری بهارستان     

شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان
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 01/613101تعرفه شماره 

1044عنوان تعرفه عوارض   ردیف  
نحوه محاسبه عوارض مصوب 

1311 

سال   نحوه محاسبه عوارض

1044 
 توضیحات

 
یا کارگروه امور  5عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بنا به درخواست مالک یا مالکین پس از تصویب  کمیسیون ماده 

 به:  تاسیسات و تجهیزات شهری زیر بنایی و شهرسازی یا تغییر طرح  های مصوب از کاربری

در مورد این تعرفه ، در صورتیکه تغییر کاربری فقط با  درخواست مالک از -1

شهرداری باشد ،مالک باید براساس تعرفه عوارض به نرخ روز عوارض را کامل پرداخت 

 نماید. 

کلیه امالک غیر دولتي که تحت تاثیر تغییر و تصویب طرح های تفصیلي و جامع -1

درصدتعرفه مربوطه  بر اساس  11ش افزوده بمیزان قرار میگیرند ، در صورت ایجاد ارز

 تعرفه به نرخ روز قابل وصول خواهد بود.

ارزش افزوده ناشي از تغییر طرح های تفصیلي و جامع شهری که سرانه های  -1

فضای سبز ، خدماتي و غیره در زمینهای دولتي تامین شده باشد ، قابل وصول نمي 

خاص توسط شرکت عمران واگذار شده و کاربری باشد ولي در نقاطي که زمین به اش

درصد تعرفه عوارض به نرخ روز از اشخاص دریافت  11آن در طرح تغییر کرده است ، 

 مي گردد. 

مالک محاسبه این تعرفه ، فقط تغییرکاربری های انجام شده بعد از آخرین تاریخ  -4

پاسخ استعالم  نقل نقل و انتقال رسمي و همچنین در صورتیکه شهرداری برای ملکي 

و انتقال ، پروانه،عدم خالف،پایان کار و هرگونه مفاصا حساب صادر نموده باشد و بر 

 اساس آخرین طرح مصوب بوده و تغییر کاربریهای قبلي مشمول این تعرفه نمي باشد. 

این عوارض شامل قراردادهای واگذاری شرکت عمران بهارستان مي گردد مشروط -1

 تاریخ واگذاری تحت تاثیر طرح ها قرار گرفته باشد.براینکه بعد از 

  M  × S 111  M  × S 111 ومسکوني ویژه تجاری 1

 M  ×  S   11 M  ×  S   11 مسکوني 1

 M  ×  S   81 M  ×  S   81 دفترکار -خدماتي  –اداری  1

4  

 صنعتي و کارگاهي و تعمیرگاهي

 M  ×  S71  M  ×  S71 

1  

 سایر
 M  ×  S11  M  ×  S11 

 Mارزش محاسباتي =                          S   مساحت عرصه =                                              
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                                                         شهرداری بهارستان     

شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان

 00/613101تعرفه شماره 

1044عنوان تعرفه عوارض   ردیف  
نحوه محاسبه عوارض مصوب 

1311 

سال   نحوه محاسبه عوارض

1044 
 توضیحات

 
یا کارگروه امور  5عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بنا به درخواست مالک یا مالکین پس از تصویب  کمیسیون ماده 

 به: و صنعتیتعمیرگاهی کارگاهی ،  زیر بنایی و شهرسازی یا تغییر طرح  های مصوب از کاربری

در مورد این تعرفه ، در صورتیکه تغییر کاربری فقط با  درخواست مالک از -1

شهرداری باشد ،مالک باید براساس تعرفه عوارض به نرخ روز عوارض را کامل پرداخت 

 نماید. 

کلیه امالک غیر دولتي که تحت تاثیر تغییر و تصویب طرح های تفصیلي و جامع -1

درصدتعرفه مربوطه  بر اساس  11ارزش افزوده بمیزان قرار میگیرند ، در صورت ایجاد 

 تعرفه به نرخ روز قابل وصول خواهد بود.

ارزش افزوده ناشي از تغییر طرح های تفصیلي و جامع شهری که سرانه های  -1

فضای سبز ، خدماتي و غیره در زمینهای دولتي تامین شده باشد ، قابل وصول نمي 

اشخاص توسط شرکت عمران واگذار شده و کاربری  باشد ولي در نقاطي که زمین به

درصد تعرفه عوارض به نرخ روز از اشخاص دریافت  11آن در طرح تغییر کرده است ، 

 مي گردد. 

مالک محاسبه این تعرفه ، فقط تغییرکاربری های انجام شده بعد از آخرین تاریخ  -4

کي پاسخ استعالم  نقل نقل و انتقال رسمي و همچنین در صورتیکه شهرداری برای مل

و انتقال ، پروانه،عدم خالف،پایان کار و هرگونه مفاصا حساب صادر نموده باشد و بر 

 اساس آخرین طرح مصوب بوده و تغییر کاربریهای قبلي مشمول این تعرفه نمي باشد. 

این عوارض شامل قراردادهای واگذاری شرکت عمران بهارستان مي گردد مشروط -1

 از تاریخ واگذاری تحت تاثیر طرح ها قرار گرفته باشد.براینکه بعد 

 

  M  × S 71  M  × S 71 ومسکوني ویژه تجاری 1

 M  ×  S   41 M  ×  S   41 مسکوني 1

 M  ×  S   11 M  ×  S   11 دفترکار -خدماتي  –اداری  1

1  

 سایر

 

 M  ×  S11 

 

 M  ×  S11 

 Mارزش محاسباتي =                          S   مساحت عرصه =                                              
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شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان

 

 01/613101تعرفه شماره 

1044عنوان تعرفه عوارض   ردیف  
نحوه محاسبه عوارض 

1311 سال  

سال  نحوه محاسبه عوارض   

1044 
 توضیحات

 
 5عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بنا به درخواست مالک یا مالکین پس از تصویب  کمیسیون ماده 

 به: اداری -خدماتی  تغییر طرح  های مصوب از کاربرییا کارگروه امور زیر بنایی و شهرسازی یا 

در مورد این تعرفه ، در صورتیکه تغییر کاربری فقط با  درخواست مالک از شهرداری باشد ،مالک -1

 باید براساس تعرفه عوارض به نرخ روز عوارض را کامل پرداخت نماید. 

های تفصیلي و جامع قرار میگیرند ، در کلیه امالک غیر دولتي که تحت تاثیر تغییر و تصویب طرح -1

درصدتعرفه مربوطه  بر اساس تعرفه به نرخ روز قابل وصول  11صورت ایجاد ارزش افزوده بمیزان 

 خواهد بود.

ارزش افزوده ناشي از تغییر طرح های تفصیلي و جامع شهری که سرانه های فضای سبز ، خدماتي و  -1

شد ، قابل وصول نمي باشد ولي در نقاطي که زمین به اشخاص غیره در زمینهای دولتي تامین شده با

درصد تعرفه عوارض به  11توسط شرکت عمران واگذار شده و کاربری آن در طرح تغییر کرده است ، 

 نرخ روز از اشخاص دریافت مي گردد. 

انتقال مالک محاسبه این تعرفه ، فقط تغییرکاربری های انجام شده بعد از آخرین تاریخ نقل و  -4

رسمي و همچنین در صورتیکه شهرداری برای ملکي پاسخ استعالم  نقل و انتقال ، پروانه،عدم 

خالف،پایان کار و هرگونه مفاصا حساب صادر نموده باشد و بر اساس آخرین طرح مصوب بوده و تغییر 

 کاربریهای قبلي مشمول این تعرفه نمي باشد. 

شرکت عمران بهارستان مي گردد مشروط براینکه بعد از  این عوارض شامل قراردادهای واگذاری-1

 تاریخ واگذاری تحت تاثیر طرح ها قرار گرفته باشد.

  M  × S 111  M  × S 111 ومسکوني ویژه تجاری 1

1  

 غیر تجاری

 

 M  ×  S11 

 

 M  ×  S11 

 Mارزش محاسباتي =                          S   مساحت عرصه =                                              

 

 



 

                                                                                                                   

34 

                                                         شهرداری بهارستان     

شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان

 

 613101/ 03تعرفه شماره 

 

 ردیف
عنوان تعرفه 

1044عوارض    
1044 نحوه محاسبه عوارض سال نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی  توضیحات 

1 

عییوارض ارزش 

افزوده ناشی از 

اجییرای طییرح 

توسعه شیهری  

خیابانهیییییای 

 اصلی

 قیمت کارشناسی رسمی بعد از اجرای طرح( –قیمت کارشناسی رسمی قبل از اجرای طرح )

2 

 قیمت کارشناسی رسمی بعد از اجرای طرح( –)قیمت کارشناسی رسمی قبل از اجرای طرح 

2 

متر قابل وصول مي  11این عوارض تا عمق -1

 باشد . 

درصد قیمت قبل و  11حداکثر عوارض نباید از -1

 بعد از اجرای طرح بیشتر باشد . 

منطقه ای قبل و بعد از  مابه التفاوت قیمت-1

% قیمت روز طبق 11ازحداکثر اجرای طرح نباید

  مرضي الطرفین بیشتر باشد . نظر کارشناس

این تعرفه از زمان برقراری قابلیت اجراء دارد و -4

 طرح های قبلي اجراء شده را شامل نمي گردد.
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                                                         شهرداری بهارستان     

شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان

 

 

 

ضریب موقعیت محلی اضافه 

 گردد
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 تعریف و مجموعه قوانین و مقررات مصوب وکلیات عوارض کسب و پیشه ردیف

1 
با تایید شهرداری خواهد باود و در صاورت عادم اجارا مشامول پرداخات عاوارض         در صورتیکه پیشه ور در خواست تعطیلي محل کسب خود را داشته باشد بایستي نسبت به اعالم کتبي آن به شهرداری اقدام و بازگشایي مجدد آن

 سالیانه مي باشد .

 درصد جایزه خوش حسابي خواهد بود . 11سال مربوطه ، مؤدی مشمول پرداخت پیش از موعد عوارض کسب تا پایان  1

1 
 برابر آخرین عوارض کسب ساالنه مربوطه تعیین و دریافت مي گردد. 1عوارض افتتاحیه محل کسب ) حق بهره برداری از محل کسب(

 پروانه کسب خواهد بود .تغییر شغل و تغییر نام صاحب  -عوارض افتتاحیه شامل صدور پروانه کسب جدید-1تبصره

 در صورتیکه فردی اقدام به کسب در محل استیجاری نماید ولي پروانه کسب اخذ ننموده است موظف به پرداخت این عوارض مي باشد.-1تبصره 

 مي باشد. "ارزش محاسباتي"در محاسبه عوارض کسب و پیشه، M منظور از  4

 ( عوارض کسب مربوطه محاسبه و دریافت خواهد شد. ⅟   دوازدهم ) تعرفه های عوارض کسب و پیشه بصورت سالیانه بوده و درصورتیکه مودی کمتر از یکسال فعالیت کسبي داشته باشد در ازاء هر ماه فعالیت یک  1

 تعرفه  مصوب انجام پذیرد. ( ⅓)محاسبه عوارض کسب و پیشه جهت معلولین و سرپرستان تحت پوشش سازمان بهزیستي  وکمیته امداد یک سوم  1

 اعمال خواهد گردید. ( ارزش محاسباتي ⅔همکف  دو سوم)  غیرعوارض کسب و پیشه واحدهای تجاری طبقات  7

  یک واحد اضافه مي گردد.M ،به ضریب متر مربع واحد تجاری  11به ازای هر ده مترمربع اضافه از  8

  یک واحد اضافه مي گردد. M،به ضریب متر مربع اضافه  11به ازای هر  و تاالرها  انبار 9

پرداخت آن اقدام نشده باشد بدهي سالهای ابالغ شده مالک محاسبه بر مبنای آخرین تعرفه عوارض کسب و پیشه بوده و درصورت عدم کسب و پیشه ها درصورتي که عوارض هر سال به واحد صنفي )مودی( ابالغ و نسبت به  11
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 ابالغ در زمان مقرر مالک محاسبه بر مبنای تعرفه زمان بدهي مالک خواهد بود.

11 
دارندگي پرداخت حقوق شهرداری به فعالیت خود ادامه مي دهند که این موضوع مرتبا مورد اعتراض کسبه دارای پروانه کسب مي باشد لذا به منظور بازبه دالیل متفرقه عمال تعدادی از کسبه فاقد پروانه کسب بوده و بدون 

 م جهت تعطیلي واحد انجام مي گردد . اخطار و پیگیری الز  و( بصورت یکساله اخذ  114111برابر عوارض کسب مندرج در این دفترچه ) کد  1فعالیتهای بدون مجوز عوارضي معادل 

                                                         شهرداری بهارستان     

شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

 استانداری اصفهان

 

 

 140443تعرفه شماره 

 عنوان : عوارض کسب و پیشه 

شرح 
محاسبه 
عوارض 

محلی کسب 
 و پیشه 

 1411سال نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي نوع کسب ردیف

   )گروه صنفی کفاشان ( (1)

 M 9 M 9 تولید کنندگان کفش 1-1
 M 7 M 7 تعمیرکنندگان کفش 1-1

 M 1 M 1 فروشندگان لوازم کفش 1-1

 M 11 M 11 نمایندگان فروش کفش کارخانجات 4-1
 M 11 M 11 فروشندگان کفش 1-1
   )تعمیرکنندگان و فروشندگان ساعت ( (2)
 M 11 M 11 تعمیرکنندگان ساعت 1-1
 M 11 M 11 تعمیرکنندگان و فروشندگان ساعت 1-1
 M 11 M 11 فروشندگان ساعت 1-1
   )الکتریک و الکترونیک ( (3)
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 M 11 M 11 فروشندگان لوازم الکتریک 1-1
 M 18 M 18 فروشندگان لوازم برقي صنعتي 1-1
 M 11 M 11 دفاتر فروش تابلوسازان برق صنعتي 1-1
 M11 M11 فروشندگان قطعات الکترونیک 4-1
 M 11 M 11 سیم کشي برق ساختمان 1-1
 M 11 M 11 کرایه دهندگان لوازم برقي 1-1
 M 9 M 9 فروشندگان هواکش 7-1
 M 11 M 11 تولیدکنندگان و تعمیرآالت موسیقي 8-1
 M 8 M 8 تولید کنندگان آنتن های تلویزیوني  9-1
 M  19 M  19 تولید و فروش نصب انواع دزدگیر 11-1

 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر بهارستان   شهرداری بهارستان
 140443تعرفه شماره 

 عنوان : عوارض کسب و پیشه 

شرح 
محاسبه 
عوارض 

محلی کسب 
  و پیشه

 1411سال نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي نوع کسب ردیف

   ) تولید و فروش گز و شیرینی( (0)

 M 11 M 11 تولید انواع شیریني 1-4
 M 11 M 11 تولید انواع گز 1-4
 M 17 M 17 شیرینيتولید و فروش انواع  1-4
 M 14 M 14 تولید و فروش انواع گز 4-4
 M 11 M 11 تولید و فروش انواع گز و شیریني 1-4
17  فروشندگان گز و شیریني 1-4 M  17 M 

14  فروشندگان لوازم قنادی 7-4 M  14 M 

   )مصنوعات فلزی ( (5)

11  سازندگان درب های پرسي کابینت 1-1  M  11  M 
 M 19 M 19 سازندگان انواع کابینت 1-1
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 M 11 M 11 سازندگان کمد و قفسه آهني ، تختخواب و زیریخچالي 1-1

 M 9 M 9 سازندگان گهواره و جالباسي 4-1

 M 11 M 11 سازندگان وسایل ورزشي فلزی 1-1

 M 9 M 9 برش ورق پروفیل و آهني 1-1

 M 11 M 11 مصنوعات فلزی 7-1

   )برقکاران وسائط نقلیه( (6)

 M 19 M 19 برقکار اتومبیل 1-1
 M 11 M 11 فروشنده و سازنده باطری اتومبیل 1-1
 M 11 M 11 سازنده و برقکار اتومبیل 1-1

 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر بهارستان  شهرداری بهارستان

 

 140443تعرفه شماره 

 عنوان : عوارض کسب و پیشه 

شرح محاسبه 
عوارض 

محلی کسب 
  و پیشه

 1411سال نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي نوع کسب ردیف
   )نانوایان ( (1)
 M 1 M 1 نان تافتون پز 1-7
 M 9 M 9 نان سنگک پز 1-7
 M 7 M 7 نان بربری پز 1-7
 M 11 M 11 نان خشکه پز 4-7
 M 1 M 1 نان مشهدی پز 1-7
 M 11 M 11 نان سفیدپز، شامل انواع نانهایي که با آردسفید تهیه گرددو رشته ساز 1-7
 M 1 M 1 نان لواش پز 7-7
 M 17 M 17 مجتمع نان 8-7
 M 11 M 11 دفاتر فروش کارخانجات تولید ماکاروني 9-7
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   )درب و پنجره سازان آلومینیوم( (8)
 M 18 M 18 آلومینیومسازندگان درب و پنجره  1-8
 M 11 M 11 فروشندگان پروفیل و آلومینیوم 1-8
   )تولیدکنندگان مصنوعات چوبی( (1)
 M 11 M 11 سازندگان نرده درب و دکور 1-9
 MDF M 14 M 14سازندگان سرویس تمام چوبي آشپزخانه و  1-9
 M 11 M 11 کارگاههای چوب بری 1-9
 M 11 M 11 خراطان 4-9
 M 19 M 19 دفاتر نمایندگیهای درب ودکوروسرویس چوبي آشپزخانه 1-9
 M 11 M 11 فروشندگان چوب و الوار و تخته سه الیي 1-9
 M 11 M 11 اتاق سازان کامیون  7-9
 M 1 M 1 مدل سازان قالبهای چوبي 8-9
 M 11 M 11 تولیدکنندگان دستگیره های چوبي و وسایل خانگي و بنائي 9-9

 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر بهارستان  شهرداری بهارستان

 140443تعرفه شماره 
 عنوان : عوارض کسب و پیشه 

شرح 
محاسبه 
عوارض 
محلی 
کسب و 

  پیشه

 1411سال نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي نوع کسب ردیف

   )شیشه و آینه فروش ( (14)

 M11 M11 کننده شیشه ساختمان و آیینه فروشترمیم  1-11

 M 11 M 11 نصب و ترمیم کننده شیشه های نشکن ساختمان 1-11

 M9 M9 سازنده و فروشنده آیینه 1-11

 M 11 M 11 نصب کننده شیشه اتومبیل 4-11

 M 9 M 9 ترمیم شیشه اتومبیل 1-11

   )خدمات فنی وسائط نقلیه سبک ( (11)

 M 11 M 11 مکانیک 1-11
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 M14 M14 زیربندساز 1-11

 M 11 M 11 میزان موتور 1-11

 M 11 M 11 تعمیرکاربراتور 4-11

 M 18 M 18 میزان فرمان 1-11

 M11 M11 لنت کوب 1-11

 M 14 M 14 تراشکار 7-11

 M 18 M 18 پرسکار 8-11

 M 14 M 14 اتو سرویس و تعمیرگاه 9-11

 M 14 M 14 کارواش 11-11

 M 81 M 81 نمایندگي و تعمیر گاههای مجاز 11-11

 M 11 M 11 تعمیرواتر پمپ سواری 11-11
 M 11 M 11 تعمیر دیسک و صفحه کالج سواری 11-11
 M 11 M 11 تعمیربوستر ترمز سواری 14-11

 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر بهارستان  شهرداری بهارستان

 140443تعرفه شماره 

 عنوان : عوارض کسب و پیشه 

شرح 
محاسبه 
عوارض 
محلی 
کسب و 

  پیشه

 1411سال نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي نوع کسب ردیف
   )تعمیر کنندگان دوچرخه و موتور سیکلت ( (12)
 M 11 M 11 تعمیر کنندگان دوچرخه 1-11
 M 11 M 11 موتور سیکلتتعمیر کنندگان  1-11
 M 9 M 9 ولت 1/1تعمیرکنندگان ژنراتورهای اضطراری تا  1-11
   )فروشندگان الستیک و آپاراتی ( (13)
 M 18 M 18 آپاراتي وباالنس چرخ انواع خودرو 1-11
 M 11 M 11 فروشندگان الستیک و آپاراتي 1-11
 M 11 M 11 فروشندگان قطعات الستیکي 1-11
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   )تولید کنندگان و فروشندگان بستنی و آبمیوه( (10)
 M 11 M 11 تولیدو فروش بستني و آبمیوه و فالوده 1-14
 M 11 M 11 تولید آبلیمو، آبغوره و سرکه 1-14
 M11 M11 نمایندگي کارخانجات تولید بستني 1-14
 M17 M17 دفترفروش کارخانجات تولید یخ 4-14
 M11 M11 انواع نوشابه )عمده فروش، نمایندگي (فروشندگان  1-14
 M18 M18 بستني سرا) کافي شاپ( 1-14
 M11 M11 آبلیموگیری و آبلیمو فروش 7-14

 M 14 M 14 فروشندگان قهوه و نسکافه 8-14

   )عکاسان و البراتور داران( (15)
 M18 M18 عکاس و البراتوردار 1-11
 M11 M11 عکاس 1-11
 M 11 M 11 تعمیر و فروش لوازم عکاسي 1-11
 M 11 M 11 فروشندگان انواع فیلم و دوربین 4-11
 M18 M18 تصویر برداران از مجالس 1-11

 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر بهارستان  شهرداری بهارستان

 140443تعرفه شماره 

 عنوان : عوارض کسب و پیشه 

شرح 
محاسبه 
عوارض 
محلی 
کسب و 

  پیشه

 1411سال نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي نوع کسب ردیف
   )عینک سازان ( (16)
 M 17 M 17 عینک ساز و عینک فروش 1-11
 M 11 M 11 عینک ساز 1-11
 M 1 M 1 تراشندگان شیشه عینک 1-11
 M1 M1 تعمیر کنندگان عینک 4-11
   ()چاپخانه داران  (11)
 M 17 M 17 چاپخانه داران و گراور سازان 1-17
 M 11 M 11 چاپ سیلک 1-17
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 M 18 M 18 لیتوگرافي و حروف چیني کامپیوتری 1-17
 M 11 M 11 واحدهای تبلیغاتي، انتشاراتي و خدمات چاپي 4-17
   )صنایع دستی ( (18)
 M 11 M 11 قلمزن 1-18
 M 8 M 8 مهر و پالک ساز 1-18
 M 11 M 11 تابلونویس و خوشنویس ) خطاطان( 1-18
 M11 M11 نقاش و طراح هنری 4-18
 M1 M1 سازندگان ظروف سفالین 1-18

 M9 M9 سازنده صنایع دستي هنری فلزی 1-18
 M11 M11 عتیقه فروش 7-18
 M 17 M 17 فروشنده صنایع دستي 8-18
 M 11 M 11 فروشنده قاب و تابلو  9-18

   )نقاشان وسائط نقلیه( (11)
 M14 M14 نقاش اتومبیل سواری 1-19
 M11 M11 نقاش کامیون 1-19
 M11 M11 نقاش اتوبوس و میني بوس 1-19

 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر بهارستان  شهرداری بهارستان

 140443تعرفه شماره 

 عنوان : عوارض کسب و پیشه 

شرح 
محاسبه 
 عوارض
محلی 

کسب و 
  پیشه

 1411سال نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي نوع کسب ردیف

   )نقاشان ساختمان( (24)

 M18 M18 نقاشان ساختمان 1-11

   )تولید و فروش مصنوعات مسی و ظروف آلومینیوم( (21)

 M11 M11 سازندگان و فروشندگان مصنوعات مسي 1-11
 M11 M11 سازندگان و فروشندگان ظروف آلومینیوم)روحي(و مسي 1-11
 M 11 M 11 فروشندگان مصنوعات مسي و آبکاران 1-11
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 M 11 M 11 فروشندگان ظروف آلومینیومي ) روحي ( 4-11
 M11 M11 فروشندگان مصنوعات مسي و آلومینیومي 1-11

   )تولید ،تعمیرو فروش مصنوعات استیل و برنج( (22)

 M11 M11 فروشندگان مصنوعات استیل و برنج 1-11
   )موزائیک سازان ( (23)
 M11 M11 تولید و فروش انواع موزائیک 1-11
 M17 M17 تولید تیرچه و بلوک 1-11

   )تولید کنندگان و فروشندگان مبل( (20)

 M11 M11 نمایشگاه ها و فروشگاه های مبل 1-14
 M11 M11 تعمیر کننده مبل ، کمد و بوفهسرویس کار و  1-14

   )کانال و حلبی ساز ( (25)

 M11 M11 سازنده کانال کولر 1-11
 M 11 M 11 سازنده لوله ،زانو، حلبي 1-11
   )تولید و فروش کاالی کشباف و جوراب باف( (26)
 M11 M11 دوزندگان کاالهای کشباف 1-11

 

 استانداری اصفهان    اسالمی شهر بهارستانشورای   شهرداری بهارستان

 140443تعرفه شماره 
 عنوان : عوارض کسب و پیشه 

شرح 
محاسبه 
عوارض 

محلی کسب 
  و پیشه

 1411سال نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي نوع کسب ردیف
   )تولیدکنندگان قند و پولکی و نبات( (21)
 M18 M18 فروشندگان قندتولیدکنندگان و  1-17
 M11 M11 پولک و نبات ساز 1-17
 M9 M9 قند شکن 1-17
   )سازندگان و فروشندگان طال وجواهر و نقره( (28)
 M 11 M 11 سازندگي و فروشندگي مصنوعات طال و جواهر 1-18
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 M 11 M 11 سازندگان و فروشندگان مصنوعات نقره 1-18
1-18 طال و جواهرسازندگي مصنوعات    M17 M17 
 M14 M14 تعمیرکنندگان طال و جواهر 4-18
   )صافکاران و رادیاتورسازان( (21)
 M14 M14 صافکاران وسائط نقلیه سبک 1-19
 M17 M17 صافکاران وسائط نقلیه سنگین 1-19
 M11 M11 سازندگان قطعات بدنه خودرو )صنفي( 1-19
 M11 M11 رادیاتور سازان 4-19
 M11 M11 قفل سازان 1-19
 M11 M11 کیلومترسازان 1-19
 M11 M11 فنر سازان –اگزوزسازان  7-19
   )سیم پیچ الکترومکانیک( (34)
 M11 M11 سیم پیچ انواع الکتروموتورهای سبک و سنگین 1-11
 M 18 M 18 تعمیر الکتروپمپ آبکشي 1-11
 M 11 M 11 الکترومکانیکفروشندگان لوازم مصرفي سیم پیچ  1-11
   )درب و پنجره سازان پروفیل آهن( (31)
 M18 M18 سازندگان درب و پنجره پروفیل 1-11
 M11 M11 جوشکاری ساختمان 1-11
 M11 M11 فروشندگان درب و پنجره پروفیل 1-11

 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر بهارستان  شهرداری بهارستان

 140443شمارهتعرفه 

 عنوان : عوارض کسب و پیشه 

شرح 
محاسبه 
عوارض 
محلی 

 1411سال نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي نوع کسب ردیف
   ) فروش و تعمیر چرخهای دوختنی و ماشین ژاکت بافی(  (32)
 M19 M19 فروشندگان و تعمیرکنندگان چرخ های دوختني  1-11
   )خیاطان ( (33)
 M11 M11 خیاطان مردانه 1-11
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کسب و 
  پیشه

 M11 M11 خیاطان زنانه 1-11
   )خدمات فنی و صنعتی وسائط نقلیه سنگین ( (30)
 M 11 M 11 مکانیک وسائط نقلیه سنگین 1-14
 M 11 M 11 تراشکاران 1-14
 M11 M11 تنظیم کنندگان پمپ انژکتور 1-14
 M9 M9 جوشکاران اتومبیل 4-14
 M11 M11 لوله کشي وسائط نقلیه سنگین 1-14
 M11 M11 تعمیرکنندگان جک و پمپ کامیون های کمپرسي 1-14
 M18 M18 ریخته گران 7-14
 M18 M18 طراحي و نقشه کشي قطعات صنعتي 8-14
 M11 M11 تولیدکنندگان تجهیزات کارگاههای سنگ بری 9-14
   )چادر دوزان ( (35)
 M11 M11 چادر دوزان کرایه چادر 1-11
 M11 M11 لحاف دوزان ) ندافان (  1-11
 M11 M11 دوزندگان انواع پشه بند 1-11
   )تعویض روغن و روغن فروش اتومبیل (   (36)
 M 11 M 11 تعویض کنندگان روغن فروش 1-11
 M11 M11 فروشندگان انواع فیلتر ، گریس ،واسکازین و ضد یخ 1-11

 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر بهارستان  شهرداری بهارستان

 140443تعرفه شماره

 عنوان : عوارض کسب و پیشه 

شرح 
محاسبه 
عوارض 

 1411سال نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي نوع کسب ردیف
   )دفاتر فروش تانک (  (31)
 M11 M11 سازان خانگيتانک  1-17
 M18 M18 دفاتر فروش تانک سازان صنعتي 1-17
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محلی 
کسب و 

  پیشه

 M14 M14 سوله سازان 1-17
   )لوله کشان آب ، گاز وتاسیسات حرارتی (  (38)
 M18 M18 لوله کشان آب سرد و گرم 1-18
 M11 M11 لوله یاب و لوله باز کن 1-18
 M18 M18 لوله کشان گاز 1-18
 M11 M11 تبدیل و تعمیر وسایل گاز سوزنصب و  4-18
 M11 M11 تاسیسات حرارتي و برودتي  1-18
 M11 M11 فروشندگان لوازم و اتصاالت گازکشي 1-18
 M11 M11 شرکتها و موسسات خدماتي ) نظافت و رنگ آمیزی (  7-18
 M11 M11 تعمیر و نصب انواع آسانسور 8-18
 M14 M14 تولید انواع تنور گازی 9-18
 M11 M11 تعمیرکنندگان انواع شیرآالت آب 11-18
 M18 M18 تعمیرکنندگان دستگاههای خشک شوئي و لباسشوئي صنعتي 11-18
 M11 M11 فروش و تعمیر تصفیه کننده آب منازل  11-18
 M11 M11 خدمات مجالس 11-18

   )پیراهن دوز و پیراهن فروش (  (31)
 M 11 M 11 پیراهن فروشپیراهن دوز و  1-19
 M 11 M 11 پیراهن دوز و سری دوز 1-19
 M11 M11 سری دوز پیراهن )صنفي( 1-19
 M17 M17 دفاتر فروش کارخانجات تولید پیراهن 4-19

 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر بهارستان  شهرداری بهارستان

 140443تعرفه شماره 

 عنوان : عوارض کسب و پیشه 

شرح 
محاسبه 

 1411سال نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي نوع کسب ردیف

   )بنایان و معماران (  (04)
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عوارض 
محلی 

کسب و 
 پیشه 

 M44 M44 دفاتر سازندگان مسکن و ساختمان 1-41
 M17 M17 معماری 1-41
 M11 M11 بنایان 1-41
 M11 M11 سنگ کار 4-41
 M 11 M 11 کار کاشي 1-41
 M 11 M 11 نماچین 1-41
 M11 M11 آجر تراش 7-41
 M44 M44 دفاتر نقشه کشي ساختمان 8-41
 M11 M11 گچ کار و گچ بر 9-41
 M 11 M 11 مغني و خدمات مربوطه  11-41
 M11 M11 سیمان کار ) پشته زن ( 11-41
 M17 M17 قالب بند و آرماتوربند 11-41
 M11 M11 آسفالت و قیرگوني 11-41
 M11 M11 عایق کار ایزوگام 14-41

   )ادوات و نهادهای کشاورزی( (01)

 M11 M11 فروشندگان ادوات و نهادهای کشاورزی 1-41
 M11 M11 فروشندگان انواع الکتروموتور 1-41
 M 18 M 18 فروشندگان سموم دفع آفات نباتي و حشره کشهای خانگي 1-41
 M 11 M 11 دفاتر فروش بذر و کود حیواني و شیمیایي 4-41
 M11 M11 خدمات سم پاشي منازل و کارخانجات 1-41

 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر بهارستان  شهرداری بهارستان

 140443تعرفه شماره 

 عنوان : عوارض کسب و پیشه 

شرح 
 1411 سال نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي کسبنوع  ردیف

 M18 M18 فروشندگان قطعات یدکي تراکتور 1-41
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محاسبه 
عوارض 
محلی 

کسب و 
  پیشه

   )ابزار فروش (  (02)
 M11 M11 ابزار فروش 1-41
 M11 M11 لوازم بنائي فروش  1-41
 M11 M11 یراق فروش 1-41
 M 11 M 11 ایمني و خدمات مربوطه فروشندگان کپسولها و لوازم آتش نشاني ، 4-41
 M 11 M 11 تولید و فروش گاز اکسیژن 1-41
   )تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاك دوخته ( (03)
 M11 M11 کرایه دهندگان سفره عقد 1-41
 M18 M18 تولید و فروش لباس عروس 1-41
 M11 M11 سری دوزان کاالهای کش باف و تریکو 1-41
 M11 M11 تولید و توزیع پوشاک دوخته 4-41
 M11 M11 توزیع کنندگان پوشاک دوخته 1-41
 M18 M18 تولید کنندگان پوشاک دوخته 1-41
 M18 M18 فروشندگان سیسموني و سرویس نوزاد 7-41
   )جگر و دل و قلوه فروش ( (00)
 M11 M11 جگر و دل و قلوه فروش 1-44
   )چایخانه داران (  (05)
 M 11 M 11 چایخانه داری 1-41
 M 11 M 11 قهوه خانه داری 1-41
   )فروشندگان پارچه (  (06)
 M11 M11 فروشندگان انواع پارچه 1-41
 M11 M11 فروشندگان پتو 1-41

 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر بهارستان  شهرداری بهارستان

 140443تعرفه شماره 

 عنوان : عوارض کسب و پیشه 
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شرح 
محاسبه 
عوارض 
محلی 

کسب و 
  پیشه

 1411سال نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي نوع کسب ردیف
   )چلوکباب ، رستوران و تاالرهای پذیرائی (  (01)
 M11 M11 طباخي 1-47
 M11 M11 سفره خانه های سنتي 1-47
 M14 M14 سالن غذاخوری 1-47
 M14 M14 فست فود 4-47
 M 11 M 11 جوجه کبابي 1-47
 M 811 M 811 تاالر پذیرائي 1-47
 M11 M11 چلوکبابي 7-47
 M11 M11 رستوران 8-47
   )خرازی و تریکو فروشی (  (08)
 M14 M14 خرازی و تریکو فروش 1-48
 M11 M11 فروشندگان البسه و لوازم ورزشي 1-48
 M9 M9 فروشندگان وسایل و لوازم شکار 1-48
 M11 M11 اسباب بازی فروش 4-48
 M11 M11 تولید و فروش وسایل آتش بازی و باروت کوبي 1-48

 M11 M11 فروشنده بدلیجات 1-48
 M11 M11 شال و روسری فروش 7-48

   )چینی و بلور و لوستر فروش ( (01)
 M18 M18 چیني و بلور فروش 1-49
 M17 M17 سازندگان و فروشندگان لوستر 1-49

 

 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر بهارستان  شهرداری بهارستان

 140443تعرفه شماره 
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 عنوان : عوارض کسب و پیشه 

شرح 
محاسبه 
عوارض 
محلی 

کسب و 
  پیشه

 1411سال نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي نوع کسب ردیف
   )دفاتر فروش آهن (  (54)
 M41 M41 فروشندگان میل گرد 1-11
 M18 M18 فروشندگان لوله 1-11
 M49 M49 فروشندگان پروفیل 1-11
 M41 M41 فروشندگان انواع قوطي 4-11
 M 71 M 71 فروشندگان آهن آالت نو 1-11
 M17 M17 فروشندگان مستعمل ضایعات 1-11
   )رنگ فروشان ( (51)
 M11 M11 دفاتر فروش کارخانجات تولید انواع رنگ 1-11
 M11 M11 فروشندگان انواع چسب 1-11
 M11 M11 فروشندگان مواد شیمیایي ساختمان 1-11
 M11 M11 فروشندگان رنگ های ساختماني و اتومبیل 4-11
   )اغذیه و ساندویچ فروشان (  (52)
 M11 M11 اغذیه و ساندویچ فروشان 1-11
 M11 M11 فالفل فروش 1-11
   )خوار و بار و آجیل فروش (  (53)
 M11 M11 آجیل فروش 1-11
 M11 M11 خوار و بار فروش 1-11
 M 11 M 11 خوار و بار وآجیل فروش 1-11
 M 98 M 98 فروشگاههای بزرگ 4-11
 M11 M11 بنکدارها و عمده فروشان خواروبار 1-11
 M14 M14 شوینده های بهداشتي 1-11
 M11 M11 برنج فروشان 7-11

 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر بهارستان  شهرداری بهارستان

 140443تعرفه شماره 
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 عنوان : عوارض کسب و پیشه 

شرح 
محاسبه 
عوارض 
محلی 

کسب و 
  پیشه

 1411سال نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي نوع کسب ردیف
 M11 M11 عسل فروش 8-11
 M11 M11 شرکتهای تعاوني مصرف 9-11
 M11 M11 فروشندگان سوسیس و کالباس 11-11
 M11   M باسکول داری 11-11
 M11 M11 دفاتر تخلیه کنندگان بار از کامیون 11-11
 M 11 M 11 انبار ) کرایه متفرقه (  11-11
 M 11 M 11 نمک فروش 14-11
   )عمده فروشان میادین میوه و تره بار ( (50)
 M11 M11 عمده فروشي سبزیجات  1-14
 M17 M17 عمده فروشان میوه و تره بار ) مستقر در میادین مربوطه (  1-14
   )فروشندگان فرش ماشینی ، موکت و تزئینات ( (55)
 M11 M11 فروشندگان فرش ماشیني و موکت 1-11
 M19 M19 تزئینات و خدمات مربوطه ) دوخت پرده و ... (  1-11
 M11 M11 ریشه بندی و زیگزاک انواع فرش ماشیني و موکت 1-11
 M11 M11 سقفهای کاذب و ... ( –دکوراسیون  –تزئینات ساختمان )کنف  4-11
   )عطار و سقط فروش ( (56)
 M14 M14 سقط فروش  1-11
 M11 M11 عطار 1-11
 M 8 M 8 عالف و زغال فروش 1-11
 M 9 M 9 چای فروش جزء 4-11
 M11 M11 دفاتر توزیع کننده چای 1-11
 M11 M11 فروشنده عرقیات 1-11
 M1 M1 صابون ساز –عصار  –شمع ساز  7-11

 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر بهارستان  شهرداری بهارستان

 140443تعرفه شماره 
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 عنوان : عوارض کسب و پیشه

شرح 
محاسبه 
عوارض 

محلی کسب 
  و پیشه

 1411سال نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي نوع کسب ردیف
 M8 M8 تولید و فروش انواع شمع های روشنایي و تزئیني 8-11
 M8 M8 سازندگان مواد شیمیائي )نشادر و غیره (  9-11
 M14 M14 فروشنده ترشیجات 11-11
   )فروشندگان فرش دستباف (  (51)
 M11 M11 فروشندگان مواد اولیه فرش 1-17
 M11 M11 رفوگر فرش 1-17
 M11 M11 پرداخت کننده و تکمیل کننده 1-17
 M11 M11 نقشه کش فرش 4-17
 M11 M11 رنگرزان فرش 1-17
 M11 M11 شویندگان فرش 1-17

 M18 M18 فروشندگان فرش دستباف 7-17
 M11 M11 کارگاههای بافندگي فرش 8-17

   )فروشندگان دوچرخه و موتور سیکلت (  (58)
 M11 M11 فروشندگان موتورسیکلت و لوازم یدکي مربوطه 1-18
 M11 M11 فروشندگان لوازم یدکي دوچرخه 1-18
 M18 M18 فروشندگان دوچرخه و لوازم یدکي مربوطه  1-18
 M17 M17 فروشندگان لوازم یدکي موتورسیکلت 4-18
 M11 M11 فروشندگان دوچرخه ، موتورسیکلت و لوازم یدکي مربوطه 1-18
   )فروشندگان لوازم یدکی وسایل نقلیه (  (51)
 M 11 M 11 فروشنده لوازم یدکي نقلیه سبک 1-19
 M 11 M 11 فروشنده لوازم یدکي نقلیه سنگین 1-19
 M18 M18 اوراقچي اتومبیل سبک و سنگین 1-19
 M17 M17 فروشنده لوازم تزئیني ماشین 4-19
 M18 M18 دفاتر فروش کارخانجات و شرکت ها 1-19

 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر بهارستان    شهرداری بهارستان
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 140443شمارهتعرفه 
 عنوان : عوارض کسب و پیشه 

شرح 
محاسبه 
عوارض 

محلی کسب 
  و پیشه

 1411سال نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي نوع کسب ردیف

 M18 M18 فروشندگان لوازم دست دوم اتومبیل 1-19
   )فروشندگان کاشی و لوازم بهداشتی ساختمان (  (64)
 M11 M11 کاشي و سرامیک جزء فروشندگان 1-11
 M18 M18 فروشندگان کاشي و سرامیک کل 1-11
 M11 M11 فروشندگان کاشي ، لوله و لوازم بهداشتي ساختمان 1-11
   )فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی ( (61)
 M41 M41 فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگي 1-11
لوازم خانگي کلفروشندگان انواع  1-11  M41 M41 
 M11 M11 فروشندگان کاالهای صوتي و تصویری  1-11
 M11 M11 فروشندگان یخچال های کسبي و ویتریني 4-11
 M11 M11 فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن های همراه و ثابت 1-11
 M17 M17 تعمیر کنندگان تلفن همراه  1-11

 M11 M11 لوازم صوتي خودروهافروشندگان و تعمیرکنندگان  7-11

 M14 M14 فروشندگان قطعات یدکي انواع لوازم خانگي 8-11

 M11 M11 تعمیرکنندگان انواع لوازم خانگي و صوتي و تصویری 9-11
 M11 M11 امانت فروشي ها و سمساری 11-11
 M11 M11 فروشندگان مجسمه های گچي ، تزئیناتي و پلي استر  11-11
 M11 M11 فروشندگان آبگرمکن 11-11
 M11 M11 فروشندگان لوازم خانگي جزء 11-11
 M11 M11 فروشندگان ابزار برقي و لوستر منزل  14-11

   )فروشندگان و توزیع کنندگان مصالح ساختمانی ( (62)

 M 11 M 11 فروشندگان محصوالت ایرانیتي 1-11
 M19 M19 سنگ فروش 1-11
 M   M   ساختمانيمصالح  1-11
 M11 M11 فروشندگان قیر 4-11

 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهربهارستان     شهرداری بهارستان
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 140443تعرفه شماره 

 عنوان : عوارض کسب و پیشه 

شرح 
محاسبه 
عوارض 

محلی کسب 
  و پیشه

 1411سال  نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي نوع کسب ردیف
 M11 M11 فروشندگان گچ 1-11

 M11 M11 فروشندگان سیمان 1-11
 M11 M11 فروشندگان آهک 7-11
 M11 M11 فروشندگان شن 8-11
 M11 M11 فروشندگان لوله های سیماني 9-11
   )فروشندگان مصنوعات پالستیک و مالمین و مشمع (  (63)
 M 17 M 17 فروشندگان مصنوعات مالمین 1-11
 M18 M18 فروشندگان مصنوعات پالستیک 1-11

 M11 M11 فروشندگان انواع تشک اسفنجي )ابری( 1-11

 M11 M11 کارگاههای تزریق پالستیک 4-11
 M18 M18 فروشندگان ظروف یک بار مصرف 1-11

 M17 M17 فروشندگان مواد اولیه پالستیک و مالمین 1-11

   )کامیون داران کمپرسی ، بارکش های شهری (  (60)
 M11 M11 دفاتر پیک موتوری 1-14
 M14 M14 تاکسي بار و بارکش های شهری 1-14
 M11 M11 دفاتر حمل و نقل بار درون شهر و کمپرسي و آژانس های تاکسي تلفني  1-14
 M11 M11 بنگاههای حمل و نقل باربری 4-14
   فروش ()گوشت گوسفند  (65)
 M 11 M 11 فروشندگان گوشت گوسفند 1-11
   )لبنیات ساز و لبنیات فروش (  (66)
 M11 M11 لبنیات ساز  1-11
 M11 M11 لبنیات فروش 1-11
 M14 M14 کارگاههای ماست بندی 1-11

 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهربهارستان     شهرداری بهارستان 
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 140443شمارهتعرفه 
 عنوان : عوارض کسب و پیشه 

شرح محاسبه 
عوارض محلی 

  کسب و پیشه

 1411سال نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي نوع کسب ردیف
 M11 M11 لبنیات ساز و لبنیات فروش 4-11

 M 8 M 8 ساینده و فروشنده کشک 1-11
   )گوشت گاو فروش ( (61)
 M11 M11 گاو فروشگوشت  1-17
 M11 M11 گوشت شتر فروش 1-17
   )مهمانپذیر (  (68)
 M18 M18 مهمان خانه ها  1-18
   )ماشین آالت راه سازی ،جرثقیل و لوازم یدکی ( (61)
 M11 M11 دفاتر کرایه ماشین های راه سازی و خاکبرداری و ... 1-19
 M11 M11 دفاتر دارندگان ماشین آالت حفاری 1-19

   )کبابی و بریانی (  (14)
 M18 M18 کبابي 1-71
 M18 M18 بریاني 1-71
 M11 M11 کبابي و بریاني  1-71
 M11 M11 کبابي ،بریاني و آشپزی حلیم و آش 4-71

 M11 M11 بریاني و آشپزی حلیم آش 1-71

 M11 M11 پزندگان غذاهای سنتي 1-71
   )کله پز ( (11)
 M11 M11 کله پز و سیراب فروش 1-71
   )کرایه دهندگان ظروف و چادر (  (12)
 M11 M11 کرایه دهندگان ظروف و چادر  1-71
   )کتاب و لوازم التحریر فروش ( (13)
 M11 M11 تعمیر و فروش لوازم اداری 1-71
 M11 M11 تعمیر و فروش لوازم مهندسي 1-71

 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهربهارستان     شهرداری بهارستان
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 140443تعرفه شماره 

 عنوان : عوارض کسب و پیشه 

شرح محاسبه 
عوارض محلی 

  کسب و پیشه

 1411سال نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي نوع کسب ردیف
 M14 M14 لوازم التحریر فروش  1-71
 M11 M11 فتوکپي و اوزالید 4-71
 M14 M14 کاغذ فروش 1-71
 M14 M14 صحاف و دفترساز 1-71

 M19 M19 سازنده کاغذهای کیک 7-71
 M11 M11 تنبر فروش 8-71
 M 11 M 11 فروشندگان کاغذ سلفون 9-71
 M1 M1 کیوسک های مطبوعاتي 11-71
 M11 M11 دفاتر دارالترجمه 11-71
 M11 M11 فرهنگيدفاتر امور تبلیغات و  11-71
 M11 M11 تایپ و تکثیر رایانه ای  11-71
 M11 M11 کتاب و لوازم التحریر فروش 14-71
 M1 M1 کتابفروش 11-71
   )گرمابه داران (  (10)
 M11 M11 گرمابه داران 1-74
   )فروشنده گوشت سفید و تخم مرغ (  (15)
 M11 M11 مرغ و تخم مرغ فروش 1-71
 M11 M11 مرغ و ماهي فروش 1-71
 M 11 M 11 ماهي فروش 1-71
 M 7 M 7 پرنده فروش 4-71
 M8 M8 فروشنده ماهي های آکواریوم 1-71
 M11 M11 توزیع کننده تخم مرغ 1-71

 
 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهربهارستان     شهرداری بهارستان
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 140443تعرفه شماره 

 کسب و پیشهعنوان : عوارض 

شرح 
محاسبه 
عوارض 
محلی 

کسب و 
  پیشه

 1411سال نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي نوع کسب ردیف

   )میوه فروش و سبزی فروش ( (16)

 M11 M11 میوه فروش 1-71

 M14 M14 سبزی فروش 1-71

 M11 M11 میوه و سبزی فروش 1-71

 M11 M11 سبزی خردکني 4-71
   )دفاتر مشاوران معامالت امالك (  (11)
 M    M 71 دفاتر مشاوران معامالت امالک 1-77

   )فروشندگان اتومبیل (  (11)

 M71 M71 فروشندگان انواع اتومبیل سواری  1-79

 M71 M71 فروشندگان انواع اتوبوس و میني بوس  1-79
 M81 M81 سنگینفروشندگان انواع کامیون و ماشین های  1-79

 M71 M71 پارکینگ داری 4-79

   )هتل داران (  (84)

 M 11 M 11 اقامتگاه جوانان 1-81
 M 11 M 11 پانسیون 1-81

 M11 M11 رستوران های درون واحدهای اقامتي 1-81

 M11 M11 دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردی 4-81

 M11 M11 مهمانسرا 1-81

 M11 M11 مهمانخانه ) هتل (  1-81

 M11 M11 واحدهای اقامتي مهمانپذیر 7-81

 
 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر بهارستان     شهرداری بهارستان
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 140443تعرفه شماره 
 عنوان : عوارض کسب و پیشه 

شرح 
محاسبه 
عوارض 

محلی کسب 
  و پیشه

 1411سال نحوه محاسبه عوارض  قبلينحوه محاسبه عوارض مصوب  نوع کسب ردیف
   )لوازم آرایشی و بهداشتی ( (81)

 M18 M18 فروشندگان لباسهای زیرزنانه و لوازم آرایشي بهداشتي  1-81
 M11 M11 بهداشتي -فروشندگان لوازم آرایشي  1-81

 M 11 M 11 فروشندگان انواع عطریات و ادکلن 1-81

   )قفل و لوال فروش ( (82)
 M11 M11 قفل و لوال فروش 1-81
   )پیتزا فروشان (  (83)
 M11 M11 پیتزا فروشان 1-81

 M11 M11 اسنک فروش  1-81

 M17 M17 فست فود فروش 1-81

   )گل فروشان (  (80)

 M18 M18 گل فروشان مصنوعي 1-84
 M11 M11 گل فروشان طبیعي  1-84
   دندانپزشکی ()لوازم پزشکی و  (85)
 M18 M18 لوازم پزشکي و دندانپزشکي  1-81

   )دفاتر فروش آجر (  (86)

 M41 M41 فخاران )تولید کنندگان آجر (  1-81
 M 18 M 18 دفاتر فروش کارخانجات تولید کننده آجر  1-81
 M 18 M 18 دفاتر فروش آجرهای نما و فشاری  1-81
 M18 M18 کوره های دستي ) تولید آجر (  4-81

 
 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهر بهارستان     شهرداری بهارستان
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 140443تعرفه شماره 
 عنوان : عوارض کسب و پیشه

شرح 
محاسبه 
عوارض 
محلی 

کسب و 
  پیشه

 1411سال نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي نوع کسب ردیف

   )آرایشگران مردانه (  (81)

 M11 M11 آرایشگران مردانه 1-87

   )آرایشگران زنانه (  (88)
 M11 M11 آرایشگران زنانه  1-88

   )خشک شوئی و لباسشوئی (  (81)
 M 11 M 11 خشک شوئي و لباسشوئي  1-89

   )تولید و فروش تشک و روکش اتومبیل ( (14)

اتومبیل سواریتودوزی  1-91  M11 M11 
 M11 M11 پرده دوز و سرصندلي دوز اتومبیل  1-91

   « (تولید و فروش کاالهای سراجی »)سراجان  (11)

 M17 M17 سراجان) تولید و فروش انواع کیف و چمدان و ... ( 1-91

 M11 M11 تولیدکنندگان وسایل چرمي ورزشي 1-91

   ( )سازندگان مصنوعات مقوایی (12)

 M11 M11 جعبه سازان مقوایي 1-91

 M8 M8 دفاتر فروش ضایعات مقوایي 1-91

   )خدمات رایانه (  (13)
 M11 M11 فروش و خدمات نرم افزار رایانه 1-91
 M11 M11 فروش و خدمات سخت افزار رایانه 1-91
 M 11 M 11 فروش لوازم مصرفي رایانه 1-91

 M 11 M 11 تفریحيفروش رایانه های  4-91

 M17 M17 فروش و کرایه بازیهای تصویری و رایانه ای  1-91
 M17 M17 دفاتر خدمات اطالع رساني ) اینترنت و کافي نت (  1-91
 M11 M11 فروش قطعات و لوازم رایانه ای 7-91
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 140443تعرفه شماره 

 عنوان : عوارض کسب و پیشه 

شرح 

محاسبه 

عوارض 

محلی 

کسب و 

  پیشه

 1411سال نحوه محاسبه عوارض  نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلي نوع کسب ردیف

 M11 M11 تولید و مونتاژ سیستم های رایانه ای  8-91

   )نصب کنندگان داربست فلزی (  (10)

 M17 M17 داربست فلزینصب کنندگان  1-94

   )دفاتر تولید کنندگان سنگ (  (15)

 M18 M18 دفاتر فروش تولید کنندگان سنگ ساختماني و کارگاههای سنگبری 1-91

 M 11 M 11 شیشه زني ( –ابزار زني  -تولیدکنندگان سنگ های دستي )بادبر 1-91

بوددفاتر حکاکي وسایل تزئیني دستي و سنگ های یاد  1-91  M 11 M 11 

 M11 M11 دفاتر فروش انواع سنگ های ساختماني و تزئیني و انبارهای مربوطه 4-91

 M17 M17 دفاتر فروش ابزار سنگبری 1-91

   )دفاتر هواپیمایی و آژانسهای مسافرتی ( (141)

 M41 M41 دفاتر هواپیمایي و آژانسهای مسافرتي 1-111

   )سایر صنوف ( (146)

 M11 M11 سایر صنوف 1-111

Mارزش محاسباتي =                                   
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 استانداری اصفهان    شورای اسالمی شهربهارستان     شهرداری بهارستان

 140411/ 41تعرفه شماره 

1318عنوان تعرفه عوارض   ردیف  
نحوه محاسبه عوارض 

 مصوب قبلی
1044نحوه محاسبه عوارض سال   توضیحات 

    اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی عوارض بر محل فعالیت فعاالن  
عوارض مذکور بصورت سالیانه محاسبه و اعمال خواهاد گردیادودر   -1

صورتي که محل فعالیت کمتر از یک ساال فعالیات داشاته باشاد باه      
 نسبت مدت فعالیت محاسبه و اخذ خواهد شد.

 
مشاغل معادل دو برابر عوارض غاز خدمت دهي به این عوارض ا -1

 سالیانه مي باشد.

 M   64 M   64 آموزشگاه های تعلیم رانندگي  1

 M   04 M   04 آموزشگاه ها و مجتمع های زبان خارجي ، کامپیوتر و غیره  1

 M   04 M   04 آموزشگاه های آزاد فني و حرفه ای غیر دولتي  1

 M   54 M   54 انبارها 4

 M 84 M 84 جایگاه های سوخت 1

 M 54 M 54 دفاتر رسمي ازدواج و طالق 1

 M   84 M   84 دفاتر اسناد رسمي )دفترخانه ها ( 7

 M   84 M   84 داروخانه ها 8

 M   15 M   15 دفاتر مهندسین سازمان نظام مهندسي 9

 M   15 M   15 دفاتر مشاور حقوقي و وکالی دادگستری 11

 M   54 M   54 دفاتر خدمات مشترکین مخابرات و پست 11

 M   04 M   04 دفاتر بیمه 11

 M   55 M   55 درمانگاه های خصوصي 11

 M15 M15 مطب ها 14

 M54 - موسسات حفاری چاههای عمیق و نیمه عمیق 11

M                                             ارزش محاسباتي = 
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 استانداری اصفهان             شورای اسالمی شهربهارستان              بهارستان شهرداری

 140411/ 41شماره  تعرفه

1318عنوان تعرفه عوارض   ردیف  
نحوه محاسبه عوارض مصوب 

 قبلی

نحوه محاسبه عوارض سال 

1044 
 توضیحات

  M  54 M  54 فروشگاه های شرکت تعاوني اعم از مصرف و توزیع 11

 M   84 M   84 دانشگاه های غیر انتفاعي 17

 M 14 M 14 مدارس غیر انتفاعي 18

 M 15 M 15 مدارس غیر انتفاعي واقع در واحدهای مسکوني 19

 M 34 M 34 دامپزشکي 11

 M 84 M 84 دندان پزشکي های متخصص 11

 M   15 M   15 دندان پزشکي های عمومي 11

 M   54 M   54 دندانسازان 11

 M   15 M   15 کلینیک ها 14

 M   64 M   64 مهدکودک ،پانسیون نگهداری اطفال شیرخوار 11

 M   04 M   04 و باشکاه های ورزشي سالن های ورزشي 11

 M 84 M 84 استفاده از انبار و پارکینگ در کاربریهای غیر مرتبط  17

 M 84 M 84 11دفاتر پلیس ی  18

 M   144 - خدماتيموسسات  19

 
        M                                                                   ارزش محاسباتي = 
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 014100/ 14تعرفه شماره  

 توضیحات نحوه محاسبه  نوع عوارض  ردیف

1 
 هاینمایشگاه عوارض 

 فصلی ، روزانه و .....
  ./1 ×   M  ×  S       

 به صورت روزانه محاسبه و دریافت مي گردد. .این عوارض1

از مراجع  وغرفه فروش . اخذ مجوز برگزاری نمایشگاه1

 است. لزاميذیصالح ا

شهرداری بهای خدمات . در مواردی که بابت برپایي نمایشگاه توسط 1

 اخذ مي گردد این عوارض دریافت نمیشود.

 

8/1  عوارض ایجاد غرفه فروش 1 ×   M  ×  S       

  M                                  ارزش محاسباتي =S   مساحت عرصه نمایشگاه یا غرفه فروش =                                
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شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

  استانداری اصفهان

 

 
 

 014100/ 15تعرفه شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردیف عوارض تعرفه عنوان عوارض محاسبه نحوه یحاتتوض

سالیانه محاسبه و اخاذ  .این عوارض به صورت 1

 مي گردد.

 

 عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانکها و موسسات مالي اعتباری

 1  بانکها به استثناء بانک توسعه تعاون  سه برابر عوارض نوسازی محل

 1 باجه و موسسات اعتباری دارای مجوز از مراجع ذیصالح قانوني  دو برابر عوارض نوسازی محل

 1  ی دارای مجوزها الحسنه قرض محل نوسازی  عوارض برابر 1
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شورای اسالمی شهر بهارستان                                                       

  استانداری اصفهان

 

 

 
                                               

 

  


