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 تعالي باسمه

   

 گفتار پيش

 عنوان به نيز ما وظيفه حاضر عصر در. اند گذاشته يادگار آيندگان به خود از گرانبها آثار و کرده زندگي آن در ها سال که هست هايي انسان مدنيت و هويت تاريخ، از نشان شهر 

 و تمدن و فرهنگ از ماندگار آثار خلق شهروندان، براي سالم و ايمن محيطي آوردن فراهم و مردم روز به و حق به هاي خواسته تحقق بر عالوه شهري مديريت اندرکاران دست

 مخارج و درآمدي منابع افزايش به رو شکاف و خود مخاطبين به پاسخگويي در ها شهرداري نياز افزايش به توجه با طرفي از و کنيم مي زندگي آن در که است سرزميني ديانت

 کوتاه- مدت ميان - مدت بلند)  شده بندي زمان برنامه داشتن مردم حق به هاي خواسته تحقق منظور به فلذا.  است قرارداده دشواري وضعيت در را ها شهرداري از بسياري آنها،

 ها شهرداري براي پايدار درآمد عنوان به امروزه که) هزينه مديريت و پايدار درآمدي منابع به دستيابي. باشد مي ضروري اجرا قابل و مصوب و مدون هاي طرح قالب در( مدت

 در را شهري مديريت تواند مي شهر امور اداره در مردم مشارکت افزايش همه از مهمتر و متخصص و کارآمد انساني نيروي و ها شهرداري مالي سيستم اصالح و( شود مي محسوب

 توان مي آن دقيق اجراي با بلکه شد غافل افزوده برارزش ماليات قانون اجراي در ها شهرداري مطالبات موقع به وصول از نبايد البته نمايد کمک شده تعيين اهداف به دستيابي

 عوارض تعرفه دستورالعمل جمله از ها شهرداري درآمد منابع خصوص در الزم ريزي برنامه مذکور اهداف به نيل جهت در. نمود تامين را ها شهرداري مالي نيازهاي از بزرگي بخش

 شهر پيشنهادات و نظرات لحاظ و مذکور دستورالعمل با محلي درآمد منابع تطبيق با تا گيرد مي قرار محترم شهردار و ريز شهرني اسالمي شوراهاي اختيار در شده تدوين محلي

 . برداريم عزيز شهروندان شان در و لم سا و آل ايده شهر به رسيدن در شده تعيين اهداف تحقق جهت در را موثري گام خود
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 مقدمه

 و همراهي تا شده توجه مردم اکثريت منطقي خواسته و ساليق به که ضروريست شهروندان، روزمره زندگي در مردمي و محلي نهاد عنوان به ها شهرداري مهم جايگاه به نظر      

 سازي شفاف است موثر شهروندان مندي رضايت و همراهي در که موضوعاتي از. باشيم حداکثري مشارکت با شهرها آباداني و عمران موجب و شاهد را آنها مشارکت و مساعدت

 و مقررات به توجه با حاصل درآمدهاي مناسب هزينه و طرف يک از تبعيض از دور و عادالنه رفتار و اقدامات کليه در مردم وضعيت رعايت و عمومي رساني اطالع و مقررات

 .باشد مي ديگر طرف از بندي الويت با و مردم خواست

 شايسته خدمات رغم علي که بوده خدمات بهاي و عوارض شکل به ها شهرداري مطالبات پرداخت موضوع و خدمات اخذ منظور به ها شهرداري به مردم مراجعه بيشترين      

 آگهي ، مجازي اشکال به مقررات رساني اطالع و سازي شفاف -1 شهروندان، رضايتمندي جلب در بنابراين ، داشته همراه به را زيادي هاي نارضايتي متأسفانه ، ها شهرداري

 بخش و اينترنتي امکانات از استفاده  -3 شهرداري، مطالبات محاسبه سليقه اعمال از اجتناب و تسهيل و تسريع جهت اتوماسيون از استفاده  -2...  و مجالت و روزنامه عمومي،

 خصوصي، بخش به امور واگذاري ، وريبهره ارتقاء متخصص، و خالق و تجربه با نيروهاي از استفاده -4( شهرداري مشتريان) مراجعان درخواست به گويي پاسخ در خصوصي

 هايرويه حذف مشارکتي، و زا درآمد هاي پروژه اجراي ها، طرح اجراي و گيري تصميم در شهروندان مشارکت از حداکثري استفاده شهرداري، کارهاي و خدمات کردن مکانيزه

 .باشد شهري مديران مدنظر تواند مي غيره و هاپروژه در نوين هايروش جايگزيني و گريتصدي کاهش با همراه عاليه نظارت شهروندي، آموزش نادرست،
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 27.................................عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی   ............:  دومفصل 

 28 . .……………....………………………………………………………………………………………………….….. .تک واحدی بصورت مسکونی زیربنا )در حد تراکم(عوارض -1تعرفه شماره 

 29..............................................................................................................................................مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی  زیربنا)درحد تراکم(عوارض  -2تعرفه شماره 

 از نوع تک واحدی ( تجاری زیربنا )در حد تراکم( برای کاربریهای غیرمسکونی )عوارض-3تعرفه شماره 

..............................................................................................................30 

 از نوع چند واحدی ( تجاری زیربنا )در حد تراکم( برای کاربریهای غیر مسکونی )عوارض -4تعرفه شماره 
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 32.................................................................................از نوع تک واحدی    ........................)  اداریبرای کاربریهای غیر  مسکونی )  زیربنا)درحد تراکم(عوارض -5تعرفه شماره 

 33.................................................................................از نوع چند واحدی  ........................)  اداریبرای کاربریهای غیر مسکونی )  زیربنا )درحد تراکم(عوارض  -6 تعرفه شماره

 34..................................................از نوع تک واحدی  ...................................................... ( صنعتینی ) برای کاربریهای غیر مسکو زیربنا)در حد تراکم(عوارض  -7تعرفه شماره 

 35.........................................................................................عوارض زیربنا )در حد تراکم( برای کاربریهای غیر مسکونی ) صنعتی ( از نوع چند واحدی  .............. -8تعرفه شماره 

 36........................................................... ( اماکن گردشگری و مسافرخانه ها،تفریحی و توریستی ،هتل ها  )عوارض زیربنا)درحد تراکم( برای کاربریهای غیر مسکونی  -9تعرفه شماره 



  

 

        Page 4    مسعود الیقمند                                                                                                                                                               حامد فرغت                                             

 رئیس شورای اسالمی شهر نی ریز                                                 شهردار نی ریز                     
 

 شهرداری نی ریز 1399تعرفه عوارض سال 

 37.........     فرهنگي، هنري(عوارض زیربنا )درحد تراکم( برای کاربریهای غیرمسکونی )واحدهاي آموزشي، درمانی ، انتظامی ، حمل و نقل و انبارداری ، مذهبی، ورزشي،  -10تعرفه شماره 

 38.......................................................................................................................امالک فاقد مستحدثات عوارض حصار کشی و دیوار کشی و مجوز احصار برای -11تعرفه شماره 
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 46-45  ……………..….………………………………………………………………………   عوارض بر تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی   -17تعرفه شماره 
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 48.........................................................................................................................عوارض قطع اشجار  ....................................................................... -19تعرفه شماره 

 49...............................................................................عوارض سالیانه موتورسیکلت ها   ............................................................................................... -20تعرفه شماره 

                                             50........................................................................................................................     عمران و توسعه شهری اجرای طرح های  ناشی از ارزش افزودهعوارض  -21تعرفه شماره 
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 فصل اول

 کلیات و تعاریف

 

   الف : کلیات

 مستندات قانونی وضع عوارض –

 سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض -
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 :  عوارض با مرتبط قانونی مستندات سایر و عوارض وضع قانونی مستندات

 1346مصوب  ها مالی و معامالتی شهرداری ی نامه آیین

 درج شود، مي تحصيل يا وصول آن به وابسته و تابعه مؤسسات و شهرداري ي وسيله به که درآمدهايي ساير و خدمات بهاي و عوارض انواع ي کليه آن در که بود خواهد اي تعرفه داراي شهرداري هر -30ماده 

 .شود مي منعکس مذکور ي تعرفه در گيرد مي صورت ها آن نرخ ميزان و نوع در که تغييري هر يا گردد مي تصويب و وضع که جديدي خدمات بهاي يا تعرفه عنوان هر

 رختياا بستهو وا تابعه يها نمازسا يا داريشهر فطراز  که ستا کساني يا تشخيص ينرمأمو هبعهد ديمو بدهي تشخيصو  تعيينو  مدهادرا ارضعو تعرفه با ردمو هر يا ديمو هر ضعو تطبيق ـ 31ماده 

و  ذتخاا نهاآ رهبادر رمقر تتنبيهاو  سيدگير داريشهراداري  هگادر داد نهاآ بوضع تخلف رتصودر  برند ربکا دخو يها تشخيصرا در ينظر بي قتد لکما مکلفند رمذکو ينرمأمو ستا هشدداده  نهااب تشخيص

 .  شد هداخو اردهگذ اجرا بموقع

 اقساط سدر مي هطمربو شهر سالميا رايشو تصويب به دارشهر دپيشنها به که لعمليراستود مطابقرا  دخو تمطالبا تا دشو ميداده  زهجاا رکشو کل يها داريشهر به ـ( 27/11/1380)اصالحی  32 ماده

 .دهدبواخو ديمو بدهي کليه يهدتا به لموکو بمفاصاحسا ورصد لهرحادر . نمايد

 رسيده است  به پيوست مي باشد. ني ريزشوراي اسالمي شهر ضمنا دستورالعمل اين ماده که به تصويب *

 1334داریها مصوب شهر نقانو

 مي شود.پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت از سوي وزارت کشور اعالم  – 26بند  55ماده 

 سهم خدمات و امثال آن را تدوين و تنظيم مي نمايد. شهرداري با تصويب شوراي اسالمي شهر آيين نامه اجرايي وصول عوارض شهرداري و –( 27/11/1345)اصالحی  74ماده 

 رسيده است  به پيوست مي باشد.ني ريز شوراي اسالمي شهر ايين نامه اجرايي اين  ماده که به تصويب  الزم به ذکر است*

 رکشو وزارت ننمايندگا از مرکب کميسيوني بهشده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن و بهاء خدمات ارائه  ارضعو ردمو در داريشهر و ديمؤ بين فختالا گونه هر فعر -( 10/2/93)اصالحی 77ماده 

 مي لصوو قابل ثبت اداره سيلهو به ا،الجرا زمال دسناا راتمقر طبق دشو تشخيص نکميسيو ينا تصميم طبق که هائي بدهي. ستا قطعي رمزبو نکميسيو تصميم و دشو مي عجاار شهر نجمنا و يگسترداد و

 نمايندگي به را نفر يک نشهرستا يگسترداد ئيسر نباشد قضائي نمازسا که نقاطي در نمايد درتمبا داريشهر طلب لصوو و ئيهاجرا ورصد به رمزبو نکميسيو تصميم طبق بر ستا مکلف ثبت ايجرا باشد

 .     مدآ هداخو عمل به نشهرستا رايشو فطر از نجمنا هنمايند بنتخاا شهر نجمنا بغيا در و نمايد مي تعيين يگسترداد
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 بنمايند: را يرز تمااقدا شهر حريم ردمودر  مکلفند يهادارشهر -99 دهما

 .شهر احتمالي توسعه به توجه با شهرسازي جامع نقشه تهيه و حريم حدود تعيين ـ 1بند 

 تـشابهد ظـحف هـب طوـمرب راترـمق هـتهي ينـهمچنو  خانهرکاو  هگارکا ديجاا -نساختماو  غبا داـيجا - کشي نخيابا - ضيارا تفکيکو  يبند قطعه قبيلاز  نياعمر تمااقدا کليه ايبر تيرامقر تهيه -2بند 

 شهر. نياعمر نقشه به توجه با شهر حريم به صمخصو وميـعم

 شد. هداخو شتهاگذ اجرا موقع بهو  گهيآ معمو عطالا ايبر رشوـکوزارت  دـتاييو  هرـش نـنجما تصويباز  پس رمذکو راتمقرو  زيشهرسا جامع نقشهو  حريم

 با اصالحات 1347/9/7مصوب  - قانون نوسازی و عمران شهری

و  کند عوارض سطح شهر و ساير عوارض دريافتي از اراضيکشور اجراي مقررات اين ماده را اعالم ميو در ساير شهرها از تاريخي که وزارت 1348در شهر تهران از اول فروردين ماه  ـ 3تبصره  ـ 2ماده 

 .شودساختمانهاي شهري ملغي مي

گردد بقاياي مطالبات شهرداري غيرقابل توافق و بخشودگي است و درصورت بروز اختالف در يک از شهرها ملغي مي هر ي اين قانون درهايي که در اجرادر مورد عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمان ـ 3ماده 

بدهي خود در هر مرحله که باشد نقدا  داخت اصلموديان مذکور ظرف يکسال از تاريخ اجراي اين قانون بشهرداري مراجعه و نسبت به پرها عمل خواهد شد ولي هرگاهقانون شهرداري 77اصل عوارض طبق ماده 

  ود.خواهند ب سود صدي شش از تاريخ تقسيط با شهرداري بگذارند از پرداخت زيان ديرکرد و جرايم متعلقه معافاقدام کنند و يا قرار تقسيط حداکثر سه ساله با منظور نمودن

 29/08/1367ها مصوب شهرداری و دولتی هایطرح در واقع امالک تعیین وضعیت قانون

 مصوب توسعه هايطرح طبق مزبور محدودهتوسعه به احتياج و نباشد ميسر سازيساختمان و و تفکيک بنديقطعه براي مجاز هايمحدوده داخل در عوض زمين تهيه که مواردي در - 4 تبصره - واحده ماده

 به مربوط تعهدات انجام بر عالوه، شهر و عمران توسعه محدوده به ورود مزاياي از استفاده براي اراضيصاحبان تقاضاي با مقابل موافقت در توانندمي مزبور مراجع، بگيرد قرار قانوني مراجع تأييد مورد شهري

 عوض اراضي همچنينقانون و اين موضوع طرحهاي در واقع اراضي عوض تأمين برايرا  آنها اراضي از %20 تا حداکثر، عمومي و خدمات تجهيزات و تأسيسات براي الزمواگذاري سطوح و زمين سازيآماده و عمران

 .نمايند دريافت رايگان طور به، شهري بهسازي و هاي  نوسازيطرح

  بعدی های اصالحیه با 1375 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون

 :شهر اسالمي شوراي وظايف در (1396)اصالحيه مرداد -80 ماده

 .شود مي اعالم کشور وزارت سوي از که دولت عمومي سياست گرفتن درنظر با آن ميزان و نوع تغيير همچنين و شهر عوارض لغو يا برقراري لوايح تصويب -16 بند

 مربوطه. تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معامالت شهرداري ها با رعايت مقررات -26بند

 آيين طبق شهر نياز مورد عمراني و خدماتي هاي هزينه از بخشي تأمين منظور به اهالي درآمدهاي و توليدات با متناسب عوارض وضع به نسبت تواند مي شهر اسالمي ( شوراي1396)اصالحيه مرداد  – 85 ماده

 .نمايد اقدام وزيران هيأت مصوب ي نامه
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 به نداند، نسبت مصوب ي نامه آيين بر منطبق را عوارض ي تعرفه عنوان هر وصول که مقطعي هر در تواند مي کشور وزير  .است وصول قابل کشور وزارت مصوبه هر ارسال از پس ماه يک عوارض، : تبصره

 .نمايد اقدام آن لغو يا اصالح

 

 7/7/1378آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسالمی مصوب 

 

 14/10/1384 بصومآنها  نییشهر، روستا و شهرک و نحوه تع میمحدوده و حر فیتعار قانون

 

 باشد مي االجرا آن الزم در شهرسازي مقررات و ضوابط که شهر هادي طرح در مذکور تهيه طرح تا و جامع دوره طرح در آتي توسعه و شهر موجود کالبدي حد از است عبارت شهر محدوده -1ماده 

 ساختمان گونه هر احداث بر نظارت و خودکنترل قانوني وظايف چارچوب در زيربنايي وتأسيسات شهري خدمات تأمين و معابر وتوسعه احداث جمله از عمراني طرحهاي اجراي بر عالوه شهرداريها.

 دارند. عهده به نيز را شهر محدوده داخل در وعمران توسعه به مربوط اقدامات ساير و وتأسيسات

 .ننمايد تجاوز بخش مربوط و شهرستان کشوري تقسيمات مرز از و دارد ضرورت آن در شهرداري کنترل و که نظارت شهر محدوده پيرامون بالفصل اراضي از قسمتي از است عبارت شهر حريم - 2 ماده

 در تنها شهر حريم در داخل تأسيسات و ساختمان احداث براي استفاده هرگونه جنگلها، و باغات کشاورزي، حفظ اراضي اولويت رعايت با شهرها موزون توسعه براي مناسب و الزم اراضي حفظ منظور به

 شناخته مجاز شهر داخل حريم در مصوب ضوابط و طرحها موجب به که تأسيسات و ساختمان هرگونه احداث بر بود. نظارت امکان پذير خواهد هادي و جامع طرحهاي مصوب مقررات و ضوابط چارچوب

 غير ساز و ساخت هرگونه ميباشد، شهرداري مربوط عهده به( ميباشند مستثني شهرداريها قانون و شهرها حريم و قانوني محدوده حال از هر در که) صنعتي شهرکهاي استثناي به حريم از حفاظت و شده

 .شد خواهد رفتار مقررات متخلفين طبق با و محسوب تخلف حريم اين در مجاز

 

 01/08/1385 تاریخ تا اصالحات آخرین با 31/03/1334مصوب باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون

 ضروري موارد در جز شهرکها و شهرها قانوني محدوده از خارجدر باغها و زراعي اراضي کاربري تغيير قانون اين تصويب تاريخ از آنها وريبهره و تداوم و باغها و زراعي اراضي کاربري حفظ بمنظور – 1 ماده

 .باشدمي ممنوع

، شهرسازي و مسکن سازمان رئيس، اراضي امور مدير، کشاورزي جهاد سازمان رئيس از مرکب کميسيوني عهده به استان هر در باغها و زراعي اراضي کاربري تغيير ضروري موارد تشخيص – 1 تبصره

 جلسات در رأي حق بدون تواندمي ربطذي اجرايي دستگاه نماينده .گرددمي تشکيل کشاورزي جهاد سازمان رياست به که باشدمي استاندار نماينده نفر يک و استان آن زيست محيط حفاظت مديرکل

 .نمايد شرکت کميسيون

 .نمايد اقدام پاسخ صدور به نسبت کميسيون نظر مطابق استعالم يا تقاضا دريافت تاريخ از ماه دو مدت ظرف حداکثر است موظف کشاورزي جهاد سازمان

 مطرح، اوليه کارشناسي بررسي،پرونده تکميل و تشکيل، تقاضا دريافت وظيفه دارعهده و گرددمي تشکيل مذکور سازمان رئيس نظر زير استانها کشاورزي جهاد سازمانهاي در فوق کميسيون دبيرخانه

 .باشدمي مصوبات و سوابق نگهداري و کميسيون در نوبت به درخواستها نمودن
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 به موظف اداري مراجع و نمايندمي استعالم زمينه اين در را ربطذي کشاورزي جهاد سازمان نظر، اداري و قضايي مراجع و است کشاورزي جهاد وزارت، باغها و زراعي اراضي تشخيص مرجع – 2 تبصره

 .خواهندبود اشاره مورد سازمان نظر رعايت

 .شودمي تلقي دادگستري رسمي کارشناس نظر منزله به قضايي مراجع براي استان کشاورزي جهاد سازمان نظر

 قانوني محدوده از خارج در آنها کاربري تغيير و باغها و زراعي اراضي تقسيم و افراز، تفکيک موارد در مکلفند مربوط مراجع و هيأتها ساير و رسمي اسناد دفاتر و امالک اسنادو ثبت ادارات – 3 تبصره

 .نمايند اعمال را مذکور وزارت نظر و نموده استعالم کشاورزي جهاد وزارت کشاورزي جهاد سازمانهاي از شهرکها و شهرها

 1387مصوب  افزوده ارزش بر مالیات قانون

عوارض به  يبرقرار ينشده است، همچن ينو عوارض آنها مع ياتمال يفقانون، تکل ينارائه خدمات که در ا ينو همچن يديو تول يواردات يانواع کاالها يوجوه برا يرهرگونه عوارض و سا يبرقرار ـ 50ماده

 يرو سا ياسالم يمجاز، توسط شوراها يربانکيغ ياشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتبار يمال ياتعمل يرو سا گذاريسپردهسود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود  يات،مأخذ محاسبه مال يدرآمدها

 .باشديمراجع ممنوع م

اجراء در  يقانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برا ينآنها در ا يفکه تکل يد،جد ياز عوارض محل يکشهر و بخش جهت وضع هر  ياسالم يشوراهاـ 1تبصره

 .يندنما يو اعالم عموم يبسال بعد، تصو

 .شودياصالح م(« %1درصد ) يک»به عبارت  7/9/1347مصوب  يو عمران شهر ي( قانون نوساز2مندرج در ماده )« پنج در هزار»عبارت  ـ2تبصره

 .گردديم يملغ ياريهاو ده يهاوجوه به شهردار يااز پرداخت عوارض  يتمعاف يا يفو مقررات مربوط به اعطاء تخف ينقوان ـ3تبصره

 .يدماده در سراسر کشور نظارت نما ينوزارت کشور موظف است بر حُسن اجراء ا ـ4تبصره

 1387مصوب  و عرضه مسکن دیاز تول تیو حما یسامانده قانون

ساخت  وتراکمساخت عوارض يهانهيهز( %50درصد)حداقل پنجاه فيخفتفرسوده شهرها مشمول  يبافتها مسکن در ديتول يدرآمد و طرحهاکم يگروهها ژهيمسکن و ديتول يطرحها هيکل -16ماده 

منظور و  يبودجه سنوات حيرا در لوا نيقوان ريقانون و سا نيا اجراء از يناش هايشهردار ياعمال شده از سو فيتخف(%100موظف است معادل صددرصد) دولت .باشديم ماندهيبدون کارمزد باق طيوتقس

 .ديپرداخت نما

 :کشور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون

 :دياقدام نما ليذ ياستهايبا اعمال س هايشهردار داريپا ينظام درآمدها نيتدو قيسال اول برنامه از طر انيموظفند تا پا ربطيمراجع ذ ريو سا هايو شهردار ياسالم يشوراها ـ174ماده

عوارض به  نيا ليتبد زيو ن يمحل تيو موقع يمياقل طيهمان منطقه باتوجه به شرا يمسکون يهايمتناسب با کاربر يصنعت ،يادار ،يتجار يهايدر کاربر يکاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان الف ـ

 يتوسعة شهر يطرحها ياز اجرا يو امالک، ناش يبر ارزش افزوده اراض رضعوا نيو همچن هايکاربر نيا ياحداث ياز واحدها يبردارخدمات بهره يعوارض و بها

 و حمل و نقل يتوسعه، عمران شهر يرساختهايز جاديسهم دولت در ا نييتع نيو همچن يو عمران شهر ينوساز ،ينگهدار ،يو شهر يخدمات عموم يهانهيهز نيسهم شهروندان در تأم نييتع ب ـ
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 از مصرف و خدمات ياز عوارض بر امالک به عوارض ناش هايعوارض موضوع درآمد شهردار ليتبد ج ـ

 هايشهردار يقانون يدرآمدها ريخدمات و سا يوصول عوارض، بها يبرا يضمانت اجرائ نييتع د ـ

 شتريبا سطح اشغال ب رمشجريغ ينهايمشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زم ينهايتراکم زم شيافزا هـ ـ

 يشهردار کردنهيو نظارت بر هز تيريمد يساز و کارها تيتقو و ـ

 ياجرائ يبه دستگاهها ياز اعتبارات شهردار نهيپرداخت هرگونه هز تيآنها و ممنوع يو قانون ياصل فيدر حوزه وظا کردنهيبه سمت هز هايبودجه شهردار تيو هدا يقابل واگذار فيوظا يسپاربرون ز ـ

 ايجاد هماهنگي استاني، و ملي هاي گذاري سرمايه و اي توسعه هاي فعاليت ي کليه در محيطي پايداري و سرزمين آمايش اصل دو نمودن لحاظ با کشور ريزي برنامه نظام ارتقاي منظور به - 181 ماده

 امور تمرکز هاو استان به اجرايي اختيارات انتقال و استان مديريتي هاي توانمندي ارتقاي مناطق، متوازن ي توسعه ها، فرصت و منابع توزيع در عدالت رعايت و اي منطقه  بخشي و اي منطقه-بخشي

 .رسد مي وزيران هيأت تصويب به الزم هاي وشاخص کارها و ساز مرکز، در حاکميتي

 تخفيف و بخشودگي صورت اين غير در .است کشور ي ساالنه عمومي ي بودجه از آن تأمين به منوط مصوب قوانين و دولت توسط ها شهرداري عوارض و حقوق بخشودگي تخفيف، هرگونه - تبصره

 .است ممنوع شهرداري عوارض و حقوق

 1391مصوب  رسانی به ایثارگرانقانون جامع خدمات

 :از عبارتند مسکن خدمات دريافت مشموالن ـ1ـ تبصره ـ بند ز3ماده 

 .باشندمي نامناسب مسکن داراي يا بوده مسکن فاقد که آزادگاني و باالتر و( %25) درصد پنج و بيست جانبازان مفقوداالثرها، و اسرا شهدا، والدين و فرزندان همسران، ـ1
 صدور عوارض هايهزينه پرداخت از خود سکونت محل شهر در تجاري مترمربع بيست و مترمربع بيست و يکصد تا مفيد زيربناي با مسکوني واحد يک احداث براي قانون اين مشموالن ـ 6ماده

 .بود نخواهد ايثارگران شامل تراکم بر مازاد و اعمال نيز مسکوني هايمجتمع احداث در ماده اين مفاد. باشندمي معاف بنياد معرفي با بار يک براي نوسازي و شهرداري عوارض ساختماني، هايپروانه

 .باشندمي معاف بار يک براي آنها انشعاب خدمات هزينه( %50) درصد پنجاه و گاز و برق فاضالب، و آب انشعاب هزينه هرگونه پرداخت از قانون اين مشموالن ـ تبصره

 * افراد متقاضي استفاده از معافيت موضوع اين قانون مي بايست کليه شرايط زير را دارا باشند:

 ارائه سند مالکيت ملک مورد نظر الزاماً بنام شخص مشمول  -1

 معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ايثارگران استان فارسارائه  -2

 ارائه تعهد نامه محضري مبني بر عدم استفاده از معافيت موضوع اين قانون -3

 مي باشد. نفر 20به تعداد  1398* ظرفيت شهرداري هاي جهت اعطاي معافيت به مشموالن موضوع اين قانون در سال 
 

 

 

 



  

 

        Page 11    مسعود الیقمند                                                                                                                                                               حامد فرغت                                             

 رئیس شورای اسالمی شهر نی ریز                                                 شهردار نی ریز                     
 

 شهرداری نی ریز 1399تعرفه عوارض سال 

 10/11/1395ای توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه ه 

 .ها توسط دولت ممنوع استهرگونه تخفيف و بخشودگي عوارض شهرداري -تبند  -23ماده 

در حکم نهاد  هيعلم يهااز حوزه ت،يمنظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانو به ينظام اسالم يفيتکل فيوظا يدر اجرا هيعلم يهاحوزه يعاليشورا قيدولت مکلف است از طر -تبند  -37ماده 

 عمل آورد:را به ريز يهاتيو حما يبانيپشت يردولتيغ يعموم

 از پرداخت عوارض ساخت و ساز هيعلم يهاحوزه يو ادار يپژوهش ،يآموزش يفضاها تيمعاف -1

 .باشنديمعاف م ياصل يفضاها يعوارض ساخت و ساز صرفاً برا يهانهيمساجد از پرداخت هز - 1تبصره ذیل جزء  -ثبند  -37ماده 

و اصالحات بعدي آن توسط کميسيون ماده مذکور در هر  1351/12/22عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ( قانون تأسيس شوراي5مجموع تغييرات طرحهاي تفصيلي براي موضوع ماده) ـ70ماده

 .عالي شهرسازي و معماري ايران برسدين ميزان بايد به تصويب شوراي( مجاز است. تغييرات فراتر از ا%5درصد)يک از موارد حداکثر تا پنج

 

 

 وزیر محترم کشور و آراء دیوان عدالت اداری کشور 11/10/1396مورخ  166472دستورالعمل وضع عوارض مطابق نامه شماره

  20/12/1396مصوب  کل کشور 1397قانون بودجه سال 

ساز براي هرکدام از افراد ( قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني)ره( و سازمان بهزيستي و خيرين مسکن80( بند )چ( ماده)2در راستاي اجراي جزء) -عبند  -6تبصره 

هاي انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز براي واحدهاي مسکوني اختصاص يافته دهياري و هزينههاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هاي حمايتي از پرداخت هزينهتحت پوشش نهادها و سازمان

 .بار معافندبه آنان بر اساس الگوي مصرف فقط براي يک

آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت مالحظات آموزشي و سازي کاربري بخشي از امالک و فضاهاي منظور ساماندهي و بهينهشود بهبه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي -هبند  -9تبصره 

( قانون تأسيس شوراي عالي 5) برداري از آنها اقدام کند. تغيير کاربري موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و تصويب کميسيون مادهتربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره

برداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض گيرد و از پرداخت کليه عوارض شامل تغيير کاربري، نقل و انتقال امالک، أخذ گواهي بهرهصورت مي 22/12/1351وب شهرسازي و معماري ايران مص

 .باشدشهرداري معاف مي

  .شودتمديد مي 1397االجراء شدن قانون جديد در سال آن تا زمان الزمو اصالحات بعدي 17/2/1387مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  -21تبصره 

 کل کشور تکرار گردد. 1398مي باشد که در قانون بودجه سال  1398موارد قانوني فوق در صورتي قابل اجرا درتعرفه عوارض و بهاء خدمات سال *
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 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور:

همان  يهاياريده اي هايشهردار اريدر اخت يمراحل قانون يدارند، با ط يتوسعه گردشگر تيکه ظرف يدر محدوده شهرستانهائ يو درمان يآب معدن يهاعوارض حاصل از چشمه ب ـبند  – 36ماده 

شهرستان  يزيربرنامه تهيکم بيبا تصو رسد،يو توسعه استان م يزيربرنامه يشورا بيوروستا به تص ايشهر  ياسالم يشورا شنهاديعوارض که به پ افتي. منابع حاصله متناسب با دررديگيمنطقه قرار م

 .شوديهمان منطقه م يگردشگر يهارساختيصرف ز

 :انجام گردد ريدر بخش ساختمان و مسکن اقدامات ز يمصرف انرژ ژهيمصرف به و يها و اصالح الگوساختمان يسازمنظور مقاومبه ـ 60ماده

کامل  تيها، منوط به رعاپروانه نيا ياحداث شده بر مبنا يواحدها يبرا کاراني. صدور پاندياقدام نما يساختمان يهاساختمان در پروانه يمقررات مل تيمکلفند نسبت به درج الزام رعا هايشهردار ـ الف

 مقررات است. نيا

 يبرا يردولتيفرسوده از اقدامات بخش غ يبافتها ياياز اح تيو در چهارچوب قانون حما يقيتشو يهااستيموظفند با اعمال س هايو کشور و شهردار يراه و شهرساز يهاوزارتخانه پ ـبند ـ  61ماده

 .ندينما تيفرسوده در قالب بودجه مصوب حما يبافتها يو بازساز اءياح

هاي حمايتي از پرداخت پوشش نهادها و سازمانساز براي هرکدام از افراد تحتافراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي و خيرين مسکن  ـ2جزء  چ ـ بند  ـ 80ماده

وني اختصاص يافته به آنان براساس الگوي مصرف، فقط براي يک بار هاي انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز براي واحدهاي مسکهاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينههزينه

 معافند. 

 باشد. يم وستياست  به پ دهيرسني ريز شهر  ياسالم يشورا بيماده که به تصو  نيا يينامه اجرا نآيي*الزم به ذکر است 

همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و  ن،يمنظور ارج نهادن به والد مکلفند به هيريو سازمان اوقاف و امور خ هاياريو ده هايشهردار ـ4جزء ث ـ بند ـ  88ماده

و  باشديدفن اموات در آنها مجاز مکه  يمفاد وقفنامه در امامزادگان تيماه و باالتر در جبهه را با رعا( و باالتر و رزمندگان با سابقه حضور شش%25درصد )پنج وستيهمسران و فرزندان جانبازان ب

 .ندياقدام نما نهيها بدون اخذ هزآرامستان

از کاربري فرهنگي در  ها و سازمان آب و فاضالب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگي و يا پروانه ساختمان در زمينه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفادهدولت و شهرداري ج ـبند  ـ92ماده

 ي مسکوني از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات که داراي مجوزهاي قانوني الزم هستند حمايت کنند. فضاها

 باشد. يم يمستثن ياست و از شمول قانون نظام صنف ياتيمال يهاتيمعاف يبه استثنا يو مقررات بخش صنعت گردشگر نياز هر نظر تابع قوان يگردشگر ساتيتأس ـ2جزء الف ـ بند ـ 98ماده

 

  1/2/1394پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت

 صورت نسيه نسبت به صدور و تحويل پروانه ساختمان متقاضي اقدام نمايند.ها مکلفند حداکثر تا يک هفته پس از پرداخت نقدي يا تعيين تکليف نحوه پرداخت عوارض بهشهرداري -59ماده 

 ها ممنوع است.وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداريدرخواست يا دريافت 

ي که به صورت نسيه )قسطي و يا يکجا( نيز به ميزان رسد. در پرداخت عوارض بهصورت نقد شامل درصد تخفيفي خواهد بود که به تصويب شوراي اسالمي شهر مي ( عوارض به%100پرداخت صددرصد )

 شود.رسد حداکثر تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه ميتصويب شوراي اسالمي شهر مي
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 تعاریف و اصطالحات
 .طبقه هر در ساختمان شده ساخته سطح از است عبارتزیربنا: -1

 .آسانسور اتاق و سرپله بالکن، طبقه، نيم طبقات، همکف، زيرزمين، از اعم ساختمان طبقات کل مساحت مجموع زیربنا: ناخالص سطح-2

 .گردد نمي محاسبه ناخالص زيربناي جزء مترمربع 15 از تر بيش خلوت حياط مترمربع و 24 از تر بيش نورگير ستون، پشت خالي فضاي ويد، خارجي، رامپتبصره: 

 ساير و و حريم راهرو انباري، پارکينگ، استثناي به ...و تجاري بالکن تجاري، انباري دفترکار، اداري، تجاري، مسکوني، کاربري هر اختيار در سطوح کليه مجموعزیربنا:  خالص سطح - 3

 .ساختمان مشاعات

 .دارد تعلق مجموعه مالکان عموم به آن مالکيت ها آپارتمان تملک قاانون با انطباق در که ملک از هايي بخشمشاعی:  فضای -4

 تأسيسات، ها، بازي بچه فضاي اجتماعاات، سالن کامپيوتر، سايت اطالعات، مديريت، حياط، در سرويس بهداشتي سرايداري، البي، شامل مسکوني هاي ساختمان در مشاعات  :تبصره

 .باشد مي ونمازخانه نورگير هواکش، ورزشي، فضاي آسانسور، و پله راه زباله، شوت

 .باشد مي مشاعات و آسانسور و پله دستگاه جز به ساختمان کل سطحمفید:  زیربنای -5

 .مفيد فضاهاي از غير به زيربنا کل سطح مفید: غیر فضای -6

 .قرارگيرد استفاده مورد سازي محوطه استفاده ساير و نما آب حوض، استخر، سبز، فضاي از استفاده براي فقط و نگرديده احداث بنايي هيچ آن روي که سطحي باز: فضای -7
  .همکف طبقه در ساختمان توسط شده اشغال زمين سطحاشغال:  سطح -8

 تأسيسات و وانباري نياز مورد رمپ پارکينگ، جهت که پيلوت و زمين زير از قسمت آن و سرپله استثناي به ساختمان طبقات مجموع در شده ساخته سطح نسبتساختمانی:  تراکم- 9

 .)درصد به( زمين کل مساحت به گردد مي استفاده

 .کار پايان و مجوزها در مندرج مفاد به نسبت ساختمان از استفاده نوع در تغيير جهت اقدام گونه هر تغییرکاربری: -10

طرح  5در کميسيون ماده  10/07/1391طرح بافت فرسوده شهر ني ريز در مورخ  2و1) سطح نی ریز  شهر هکتاری 79.90 طرح محدوده در واقع واحدهاي کليه فرسوده: بافت -11

 غير هاي سکونتگاه همچنين واداره کل راه و شهرسازي استان فارس به شهرداري ني ريز ابالغ گرديده ( 19/01/1393ص مورخ /1617/93معماري و شهرسازي تصويب و طي نامه شماره 

 .رسد مي قانوني مراجع تأييد به آن پهنه که رسمي

 حمام، سرويس بهداشتي، اقامت، فضاي شامل امکانات حداقل از و بوده مستقل ورودي داراي و شده نظرگرفته در خانوار يک سکونت براي که فضاهايي مجموعه مسکونی: واحد -12

 .گردد نمي محاسبه گروهي پارکينگ کسري و پارکينگ تأمين محاسبه زمان مسکوني در هاي واحد بين ما في مشاعي فضاهاي .باشد برخوردار آشپزخانه

 ها يا در آن و گردند مي يا گرديده احداث تجارت و پيشه و کسب منظور به ها شهرداري قانون ماده 55ماده 24بند ذيل تبصره برابر که هايي ساختمان کليه از است عبارت تجاری:-13

 هاي آژانس و مالي واعتباري مؤسسات و ها بانک ساختمان. باشند داشته فعاليت خاص قوانين و يا  قانون تجارت تابع واحدهاي يا و صنفي نظام قانون پوشش تحت صنفي واحدهاي

 .باشد مي تجاري صورت به بليط فروش دفاتر و هواپيمايي
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 .باشند حريم تجاري فاقد يا حريم داراي اينکه از اعم باشند داشته قرار معبر مجاورت در واقع حرائم معبريا مجاورت در نحو هر به که تجاري واحدهاي تمامي يا واحد خطی: تجاری -14

 .شود مي گفته نباشند،مجتمع خطي که باب يک از بيش هاي تجاري از اي مجموعه به تجاری: مجتمع -15 

متر و حداقل عرض  3مترمربع و داراي ارتفاع مفيد حداقل  30و حداکثر  مترمربع 20حداقل  داراي مساحت و ثبتي پالک يک در تجاري واحد يک از است عبارت ای: محله تجاری-16

 متر باشد . 3.20دهنه 

 و باشد متر 5/3ارتفاع  حداکثر با الزم هاي سرويس و اتاق داراي داخلي طراحي نظر از و باشد بالکن داخلي فاقد و گردد ارائه دفتري خدمات صرفاً  آن در که است محيطي کار: دفتر- 17

 .نگيرد صورت کاال فروش و عرضه آن در و نباشد صنفي مجمع امور نظر زير بايستي ضمناً  .باشد طرح مصوب شهري مقررات و ضوابط طبق

 صورت به پرداخت عوارض نظر از باشند ماليات پرداخت مشمول و شوند اداره بازرگاني اصول با به اينکه مشروط اسالمي انقالب نهادهاي و دولت به وابسته و دولتي مؤسسات تبصره:

 .شوند مي محسوب دفترکار

 .باشد مي تجاري واحد داخل از صرفاً آن به دسترسي راه و گردد مي طراحي تجاري واحد سقف از ارتفاعي در که تجاري واحد داخل در است فضايي  تجاری: داخل بالکن-18

 به صورت و گردد نمي محسوب بالکن باشد، تجاري داخل واحد از دسترسي راه داراي چند هر بناي احداثي حالت اين در بيشتر يا % 100 حد در بالکن توسعه يا احداث صورت در تبصره:

 .گيرد قرارمي محاسبه مورد تجاري طبقه يک

 .مستقل صورت به يا تجاري واحد با مرتبط روبسته و روباز صورت به تجاري محصوالت و کاال نمودن انبار جهت محلي تجاری: انبار -19

 در  .گيرد قرارمي استفاده مورد بارگيري يا و کاال تخليه جهت که تجاري واحد عرض حداقل به عرض و متر 3 حداقل عمق به معبر و تجاري واحد فاصل حد فضاي تجاری: حریم -20

 .گردد نمي اي محله هاي شامل تجاري تجاري حريم  .گردد مي اطالق بارانداز فضا اين به قديم بافت

 بسيج و وانتظامي نظامي نيروهاي و دولتي غير عمومي نهادهاي و مؤسسات و دولتي نهادهاي دولتي، مؤسسات ها، وزارتخانه استقرار جهت يافته اختصاص امالک و اراضي به اداری: -21

 .باشند طرح مصوب شهري مقررات و ضوابط طبق که شود مي گفته

 موافقت وداراي شوند مي يا و شده احداث توليدي يا صنعتي هاي کارگاه ايجاد و توليدي يا و استفاده صنعتي منظور به که مرتبط فضاهاي و ها ساختمان کليه کارگاهی: صنعتی -22

 .باشند گردشگري صنايع و فرهنگي ميراث سازمان يا و جهادکشاورزي يا و تجارت و معدن و صنعت وزارت مانند مراجعي از اصولي

 زايشگاه، بهداشت،- پايگاه ، اورژانس مراکز توانبخشي، مراکز درماني، بهداشتي اختصاصي مراکز کلينيک، پلي بيمارستان، بر مشتمل که شود مي گفته اماکني به درمانی: بهداشتی -23

 .ذيصالح مراجع از رسمي پروانه و مجوز با طرح مصوب شهري اساس بر بهداشتي درماني خدمات ارائه مراکز ساير و اجتماعي مددکاري آسايشگاه،

 .باشد جوانان و ورزش تأييد سازمان اورد که روبسته و روباز فضاهاي در ورزشي هاي فعاليت کليه ورزشی: -24

 وسيما، صدا روزنامه،مراکز فاتر د و مؤسسات ، کنفرانس سالن تئاتر، سينما فکري، پرورش کانون هاي همايش، سالن کتابفروشي، کتابخانه، شامل ها فعاليت کليه مذهبی: فرهنگی -25

 هاي اقليت معابد و علوم ديني مدارس و تکايا حسينيه، مهديه، مساجد، قبيل از عبادي و مذهبي هاي کليه فعاليت .باشند مي فرهنگي کاربري مشمول نگارخانه و موزه سرا، فرهنگ

 .باشد مي مذهبي کاربري مشمول ها مصلي و مذهبي
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 آموزش مراکز و مراجع ذيصالح تأييد مورد هاي آموزشگاه و اي حرفه و فني هنرستان دبيرستان، راهنمايي،- دبستان، کودکستان، مهدکودک، بر مشتمل هاي فعاليت کليه آموزشی: -26

 .عالي

 افتد مي فروش اتفاق محل و آرد انبار خميرگيري، بخش رختکن، کارگران، استراحت محل جمله از فضاهايي در که نان عرضه و پخت و سازي آماده شامل هاي فعاليت کليه نانوایی: -27

 .نمايند اقدام ارائه خدمات به نسبت توانند مي نانوايي هاي مجتمع و پزي حجيم و فانتزي نان و وصنعتي سنتي هااي نانوايي در که شود مي محسوب نانوايي کاربري عنوان به

 و مديريت،رختکن دفتر شامل خدماتي فضاهاي ساير با همراه نقليه وسيله انواع جهت وگازوئيل بنزين گاز، صورت به گيري سوخت جهت محلي گیری: سوخت و سوخت جایگاه -28

 .گيري سوخت جايگاه و سوخت مخزن بهداشتي، هاي سسروي

 .شود مي داده اختصاص مختلف سنين در بازي و تفريحي هاي فعاليت جهت که روبسته و روباز فضاهاي کليه تفریحی: و شهربازی -29

 مي ها آن برفعاليت نظارت و جهانگردي و ايرانگردي تأسيسات گذاري نرخ و بندي درجه تکميل، ايجاد، نامه آيين مشمول که شود مي اطالق هايي مکان به جهانگردی: و گردشگری-30

 .شود

 .باشد مي آسانسور اتاقک و پله سسروي شامل که بام پشت به دسترسي جهت سرپوشيده فضايي سرپله: -31

 .است گرفته قرار آزاد هواي مجاورت در مستقيم طور به طرف يک از حداقل که مسقف است سطحي روباز: بالکن -32

 .باشد مي حياط طرف از اشغال سطح مجاز حد يا و معبر بر به نسبت مالکيت قطعه حد از همکف باالي طبقات در ساختمان زدگي بيرون هرگونه روبسته: بالکن -33

 از باالتر يا معبر همسطح آن کف و گيرد مي قرار اول طبقه کف از قسمتي يا تمامي زير در که سرپوشيده فضاي صورت به که همکف طبقه از قسمتي يا تمام از است عبارت پیلوت: -34

 .است متر2/40 حداکثر تا متر 20/2حداقل  سقف زير تا آن ارتفاع و گيرد مي قرار مورد استفاده انبار و عمومي باز فضاي پارکينگ، عنوان به صرفاً  و است آن

 .باشد داشته فاصله متر 50/1معبر حداکثر سطح از آن سقف روي ارتفاع که باشد مي ساختمان از قسمتي زیرزمین: -35

 گيري لکه تأسيسات ساختمان، تعمير ساختمان، نقاشي :مثال عنوان به شود؛ انجام نگهداري براي مستمر و محدود طور به که شود مي گفته ساختماني عمليات به جزئی: تعمیرات -36

 .بام پشت کاري عايق و ساختمان انباري يا حياط از قسمتي در

 بنا تجديد يا اضافه بنا پوشش، تعويض عدم به مشروط شود، ساختمان کيفي ارتقاي يا ساختمان عمر افزايش موجب که ساختمان از هايي قسمت نوسازي و بازسازي کلی: تعمیرات -37

 .ساختمان داخل در کلي تغييرات يا و حرارتي،تعميرات تأسيسات ايجاد ساختمان، ايمني تقويت سازي، نما مانند

مصوب گرديده است ) دفترچه شاخص محاسبه عوارض با انضمام  ني ريز توسط شوراي اسالمي شهرشهرداري ني ريز مي باشد که  محلي و بهاء خدمات شاخص محاسبه عوارض( يا 'Pمنظور از ):  ’p قیمت -38

 نقشه وضع موجود به پيوست مي باشد.(
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 توضیحات:

 باالترين براساس عوارض باشد، شده فلکه واقع يا ميدان در ملکي که صورتي در همچنين .بود خواهد عمل مالک معبر به مشرف ملک بر شاخص  باالترين مربوطه عوارض ي محاسبه در باشد، بر چند داراي ملکي چنانچه -1

 شد. خواهد محاسبه گردد، مي منشعب فلکه يا ميدان از که خياباني ي جبهه شاخص

اداري در صورت  عدالت ديوان عمومي هيأت 2/5/97مورخ  1274و شماره  13/2/97مورخ  307، شماره 26/4/97مورخ  1234، شماره 3/2/85مورخ   48  ، شماره25/11/83مورخ  587  شماره دادنامه هاي به استناد با  -2

 .بود بالمانع خواهد روز نرخ به متعلقه محاسبه و اخذ عوارض جرايم تعيين شده مطابق رأي صادره کميسيون مذکور، وصول از پس قانون شهرداري ها و 100صدور رأي قطعي ابقاء بنا )اعياني( توسط کميسيون ماده 

 .است وصول قابل شهر حريم و محدوده داخل در تعرفه اين موضوع آنها عوارض تعيين نحوه و شهرک و روستا شهر، حريم و محدوده تعاريف قانون 3يل ماده ذ 5و تبصره  2با استناد به ماده  -3

گردد به استناد بند ت ماده  مي بيني پيشو ساير قوانين  سنواتي، ي بودجه قوانين در که هايي معافيت يا و (17/2/87مصوب  افزوده ارزش بر ماليات قانون تصويب از مصوب )پس هاي معافيت به مربوط مقررات و قوانين -4

 .بود نخواهند معافيتي و تخفيف گونه هيچ از استفاده مشمول ساختماني تخلفات هرحال در قانون احکام دائمي برنامه توسعه کشور قابل اعمال خواهد بود. 23

باشد و در صورت هر گونه  شهر مي هاي کاربري مفاهيم و تعاريف تدقيق طرح خصوص در معماري و شهرسازي عالي شوراي 10/3/1389 مورخ ي مصوبه براساس دستورالعمل اين در رفته کار به اصطالحات و تعاريف -5

 2و  1ح خواهد بود. )جداول شماره مغايرت، عمل به مفاد جداول موجود در اين تعرفه براي محاسبه عوارض و بهاء خدمات ارج

 
 

 شهری های کاربری تعاریف : 1جدول شماره

 

 تعریف کاربری نوع ردیف

 شود مي اطالق سکونت جهت يافته اختصاص اراضي به مسکونی 1

 و فناوری   تحقیقات آموزش 2
 يعموم و رسمي تحصيالت دوره از بعد پژوهشي و تکميلي و عالي آموزش هاي فعاليت جهت که اراضي به

 .شود مي گفته شود مي داده اختصاص )متوسطه تحصيالت(

 آموزشی 3
 و آموزش هاي خانه وزارت مديريت تحت عمومي و رسمي آموزش هاي فعاليت براي يافته اختصاص اراضي به

 .شود مي گفته اجتماعي امور و کار و پرورش

 انتظامی و اداری 4
 نهادهاي و موسسات و دولتي شرکتهاي دولتي، موسسات ها، خانه وزارت استقرار جهت يافته اختصاص اراضي به

 .شود مي گفته بسيج و انتظامي نيروهاي و غيردولتي عمومي

5 
 و انتفاعی( خدماتی  تجاری

 )غیرانتفاعی

 .شود مي گفته غيرانتفاعي و انتفاعي خدمات و بازرگاني هاي فعاليت انواع براي يافته اختصاص اراضي به

 .شود مي گفته مبتدي تا اي حرفه سطوح از مختلف هاي ورزش انجام جهت يافته اختصاص اراضي به ورزشی 6

 .شود مي گفته اجتماعي هاي مددکاري و دام و انسان سالمت و درماني پزشکي، خدمات به يافته اختصاص اراضي به درمانی 7
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 .شود مي گفته فرهنگي فعاليتهاي به يافته اختصاص اراضي به هنری  فرهنگی 8

 .شود گفته مي گيرد مي قرار عموم استفاده مورد و احداث شهرداري توسط که )بوستان( پارک جهت يافته اختصاص اراضي به سبز فضای و پارك 9

 .شود مي گفته متبرکه بقاع و مذهبي و ديني مراسم و فرايض انجام جهت يافته اختصاص اراضي به مذهبی 10

 .شود مي گفته است شهرداري وظايف در عمدتاً که شهروندان عمومي نيازهاي رفع جهت يافته اختصاص اراضي به شهری تجهیزات 11

 .مي شود گفته يابد مي اختصاص شهروندان و شهر بهداشت يا و شهر زيربنايي تاسيسات به مربوط امور جهت که اراضي به شهری تاسیسات 12

 .شود مي گفته است نياز انبارها و بين شهري و شهري برون شهري، سفرهاي انجام براي که ساختمانهايي و معابر شبکه جهت يافته اختصاص اراضي به انبارداری و نقل و حمل 13

14 
 

 نظامی

 

 .شود مي گفته مسلح نيروهاي به يافته اختصاص اراضي به

 

 .شود مي گفته کشاورزي هاي زمين و باغات به يافته اختصاص اراضي به کشاورزی و باغات 15

 .شود مي گفته تاريخي مکانهاي به يافته اختصاص اراضي به تاریخی میراث 16

 .شود مي گفته امثالهم و کاشت دست و طبيعي جنگلهاي به يافته اختصاص سطوح به طبیعی 17

 .شود مي گفته شوند مي منظور و حفاظت خاص اهداف جهت قانون حسب که اراضي به حریم 18

 .شود مي گفته سياحت و اقامت جهت يافته اختصاص اراضي به توریستی و تفریحی 19

 صنعتی 20
 اصالحات و وزيران هيات88/12/26مورخ 18591 ت / 64677 شماره مصوبه موضوع الف، گروه مشمول صنايع استقرار جهت يافته اختصاص اراضي به

 .شود مي گفته آن بعدي
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 شهري تقسیمات سطوح تفكیك به شهري هاي كاربري مجاز عملكردهاي :2جدول شماره 

 

 تعریف مقیاس کاربری نوع ردیف

 دانشگاه از محوطه خارج دانشجويي خوابگاههاي و واحدي چند آپارتماني و خانواري چند هاي مجتمع و واحدي تک سکونتگاههاي محله مسکونی 1

2 
 تحقیقات آموزش

 فناوری و

 فناوري پارک کاربردي و و علمي و پژوهشي و تحقيقاتي مراکز و علميه هاي حوزه دانشسراها، ها، دانشکده دانشگاهها، عالي، مدارس شهر

 آموزشی 3

 )دبستان  آمادگي  مهدکودک( دبستاني پيش هاي آموزش محله

 دانشگاهي پيش و دبيرستان  راهنمايي مدارس  سوادآموزي کالسهاي ناحيه

 اجتماعي امور و کار وزارت اي حرفه و فني آموزشي هاي مجتمع و پرورش و آموزش به وابسته صنعتي هنرستانهاي منطقه

 اتباع خارجي مدارس و شاهد مدارس درخشان، استعدادهاي پرورش مراکز استثنايي، کودکان مدارس اسالمي، مدارس شهر

4 
 و اداری

 انتظامی

 اختالف حل شوراهاي نواحي شهرداري ناحيه

 منطقه

 

 و راهنمايي مالياتي، و اقتصادي امور اسناد، ثبت احوال، پست، ثبت اجتماعي، تامين رانندگي، و راهنمايي پرورش، و آموزش قضايي، هاي مجتمع

 بسيج پايگاههاي و آگاهي کالنتري، رانندگي،

 شهر

 

 دولتي، غير عمومي نهادهاي دولتي و مستقل سازمانهاي و ها وزارتخانه به وابسته شرکتهاي و کل ادارات دولتي، مستقل سازمانهاي و ها وزارتخانه

 شهر، اسالمي شوراي و شهرداري المللي، بين سازمانهاي و ها گري کنسول ها، سفارتخانه انتظامي، مراکز ساير و انتظامي، و نظامي نيروهاي ستاد

 تربيت و اصالح و کانونهاي بازپروري مراکز و موجود زندانهاي و دادگستري

خارج 

 محدودهاز

 شهر

 

 

 

 زندان

 

 )امثالهم و قصابي نانوايي، سبزي، و ميوه بار، و خوار( روزنه خريد واحدهاي محله تجاری 5
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 ناحيه

 

 قرض هاي صندوق و بانکها شعب )...و فروشي آجيل قنادي، افزار، نوشت روستا، و شهر مصرف فروشگاههاي سوپرمارکت،(هفتگي خريد واحدهاي

 منسوجات، ها، فروشگاههاي بازارچه امالک، معامالت بنگاههاي اعتباري، و مالي موسسات و الحسنه

 ديگر مشابه انواع و داروخانه شرکتهاي بيمه، ها، ها،رستوران کتابفروشي تصويري، و صوتي لوازم خانگي، لوازم پالستيک، 

 

 

 شهر

 

 بزرگ فروشگاههاي مانند وبلندمدت خاص خريد واحدهاي تجاري، و بازرگاني شرکتهاي بازار، بورسها، و مختلف صنوف هاي راسته ها، فروشي عمده

 عرضه فروش نمايندگي کاال، صادرات و واردات تجاري موسسات واعتباري، مالي موسسات و بانکها مرکزي شعب پوشاک، ها، فروشي مبل اي، زنجيره

 و خانگي لوازم تعميرگاههاي پذيرايي، تاالرهاي فرش، و دستي صنايع عرضه فروشگاه و نقليه وسايل قطعات يدکي، عرضه فروشگاه نقليه، وسايل

 بانکها سرپرستي مخابرات، و گاز، برق، و آب خارجي، ادارات تجاري موسسات نمايندگي خارجي، بانکهاي نمايندگي خودرو،دفاتر

 

 انتفاعی خدمات

 

 پزشکان مطب و زنانه هاي آرايشگاه ،)مجله و روزنامه فروش همراه، تلفن مشترکين امور پست،( دفاتر محله

  ناحيه

 شرکتهاي طالق، و ازدواج اسناد، ثبت برداري، نقشه و مهندسي وکالت،( دفاتر خصوصي، آموزشگاههاي ، 10پليس +

 خانوادگي و درماني مرکزمشاوره کوچک، ورزشي هاي سالن راديولوژي، مراکز تخصصي، و طبي آزمايشگاههاي ،)خدمات و مشاور و پيمانکاري

خدمات غیر 

 انتفاعی

 و ورزشي هاي هيات خبري، هاي ديجيتال رسانه ها، تعاوني و ها انجمن مجامع، ها، اتحاديه  خيريه موسسات  نهاد مردم هاي تشکل احزاب، دفاتر شهر

 )علميه هاي حوزه از غير به(مذهبي آموزشگاههاي

 

 

6 
 

 ورزشی

 کوچک بازي هاي زمين محله

 استخرها و ورزشي کوچک سالنهاي و ورزشي زمينهاي ناحيه

 ورزشي آبي هاي مجموعه ها، زورخانه ورزشي، هاي مجتمع و ورزشگاهها شهر

 

 

 
 درمانگاهها خانواده، تنظيم و بهداشت مراکز محله 

 ها کلينيک پلي ناحيه
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7 
 

 درمانی

 اورژانس مراکز و تخت 64 از کمتر بيمارستانهاي خون، انتقال مراکز منطقه

 و جانبازان و معلولين وسالمندان، سرپرست بي کودکان نگهداري مراکز و توانبخشي مراکز تيمارستانها، زايشگاهها، شهر، اصلي بيمارستانهاي شهر

 دامپزشکي درمانگاههاي

 

8 
 

 هنری  فرهنگی

 سينما نوجوانان، و کودکان فکري پرورش هاي کانون کوچک، اجتماعات سالنهاي و ها کتابخانه ناحيه

 مرکزي دفاتر و موسسات سالن کنسرت، تئاتر، سينما، اجتماعات، سالن فرهنگي، هاي مجتمع و فرهنگسرا نگارخانه، تخصصي، و مرکزي کتابخانه شهر

 سيما و صدا مراکز مجله، و روزنامه

 

9 
 

 پارك

 اي محله )پارک( بوستان محله

 اي ناحيه )پارک( بوستان ناحيه

 شهر اصلي )پارک( بوستان شهر

 ها فاطميه و ها حسينيه مساجد، محله مذهبی 10

 ها آتشکده و ها کنيسه کليساها، مهديه، مصلي، شهر، جامع مسجد و بزرگ مساجد شهر

 

 

11 

 

 

 

 شهری تجهیزات

 زباله آوري جمع ايستگاههاي محله

 سوخت جايگاههاي ، 115 اورژانس ، تره و ميوه ميادين نشاني، آتش ايستگاههاي زباله، آوري جمع ايستگاههاي ناحيه

 احمر هالل نجات و امداد مراکز و دائمي نمايشگاههاي  موجود گورستانهاي شهر

 خارج از

 شهر محدوده

 بار نقل و حمل تره، و ميوه مرکزي ميدان زباله، بهداشتي حفر مرکز ها، گورستان انتقال

 

 

12 

 

 شهری تاسیسات

 بهداشتي عمومي هاي سرويس فاضالب، و آب گاز، فشار تنظيم ايستگاههاي محله

 گاز فشار تنظيم ايستگاههاي پست و فاضالب و آب هاي خانه تصفيه هوايي، و زميني آب مخازن منطقه
 

 

 

 
 مترو ايستگاههاي و اي محله هاي پارکينگ و معابر محله 

 مسافربري هاي پايانه شهري، راني اتوبوس و عمومي هاي پارکينگ معابر ناحيه
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13 

 

 نقل و حمل

 انبارداری و

 و کوچک شهري بين هاي مترو،پارکينگ مرکزي تاسيسات بنادر، موجود، فرودگاههاي ايستگاه شهري، بين و شهري درون مسافربري هاي پايانه معابر، شهر

 ها سردخانه

خارج از 

محدوده 

 شهر

 

 ها سردخانه و سيلو فرودگاه، کاال اصلي انبارهاي

 نظامي نيروهاي موجود آمادگاههاي و ها پادگان شهر نظامی 14

 و باغات 15

 کشاورزی

 

 محله

 

 مسکوني باغ واحدهاي و باغات و کشاورزي هاي زمين

 آنان شده تملک هاي حريم و متبرکه اماکن مشاهير، آرامگاه يادبود، بناهاي ها، موزه تاريخي، هاي محوطه و اماکن شهر تاریخی 16

 .يابد مي )پارک از غير( کاشت دست سبز فضاي و طبيعي جنگلهاي جهت که سطوحي شهر طبیعی 17

 و نفت و گاز و برق و آب تاسيسات زيربنايي و شهري بين هاي آهن راه تملک قانوني حريم راه و مسيلها آبگيرها، تاالبها، ها، رودخانه قانوني حريم شهر حریم 18

 فاضالب

 

 

 

19 

 

 

 – تفریحی

 گردشگری

 

 

 

 ساحلي پالژهاي و جهانگردي واردوگاههاي جنگلي پارکهاي ويژه تفريحي شهربازي متل، و آپارتمان هتل مهمانسراها، و مهمانپذير مسافرخانه، هتل، شهر

 ...و

 از خارج

 محدوده

 شهر

 

 

 وحش باغ
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20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صنعتی

 

 

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هیات

اصالحات  با

 بعدی ان
 

 : غذایی

 تن 3000 تا غيره و پنير شکر پولکي و نبات آب توليد واحد 3-   شستشو بدون خرما بندي بسته  2-شستشو  بدون خشکبار بندي بسته و تهيه 1-

 سال                در

      جات ادويه و نمک بندي بسته واحد- 6   سال          در تن 300 تا سوهان و گز توليد واحد- 5                  )ريزي نبات( نبات توليد واحد- 4
                               

 قهوه بندي بسته واحد- 8                    چاي                                  بندي بسته واحد- 7

 عسل                                                   بندي بسته واحد 10-                       پخت روش بدون و زدن نم روش به سال در تن 300 تا کله و حبه قند توليد واحد- 9

 در تن 300 تا جو و گندم آرد توليد و آسياب- 13سال            در تن 300 تا نان و شيريني توليد 12-       تن در سال  100توليد بستني تا -11

 سال                 

 سال در تن 300 تا شکالت و بيسکويت توليد- 15سال           در تن 100 تا لبنيات ساير و کره بندي بسته واحد- 14

 سال در تن 300 تا سازي ماکاروني واحد- 17سال                                    در تن 300 تا بري رشته واحد- 16

 جات ميوه و سبزيجات بندي بسته واحد- 19                       ) عسل کندوي مخصوص( موم آج توليد واحد- 18

 بستني                               نان توليد واحد- 21          يابند( استقرار بايستي شهري درون صنعتي مناطق در صرفاً ( يخ توليد واحد- 20

 شستشو و بوجاري عمليات بدون جو بندي بسته واحد- 24                 گياهي عرقيات بندي بسته واحد- 23        واحد بسته بندي گالب-22

 آرد کيفيت دهنده بهبود توليد، واحد- 26             بوجاري بدون حبوبات بندي بسته و سورتينگ واحد- 25

 آسياب و بوجاري عمليات بودن آماده غالت آرد کودکان غذاي توليد واحد- 27
 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 صنعتی

 

 

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هیات

 اصالحات با

 آن بعدی

 : نساجی

 - ماشيني فرش و موکت حاشيه دوزي شيرازه-2                                 - بافتها دست و دستي نمدمالي و زيلوبافي قاليبافي، واحدهاي-1

 - )سال در تن 100 حداکثر با( دستگاه سه حداکثر بافي جوراب-3

 - )سال در تن 100 حداکثر يا( دستگاه سه تا حداکثر راشل و کنن گردبافي، تريکوبافي، و کشبافي-4

 - سال در پوشاک و لباس انواع ، دست 3000 حداکثر پوشاک و لباس توليد واحد-5

 - روبان و نوار انواع قيطان، ماهيگيري، تور کنفي، يا نخي طناب توليد-6

 - شيشه پشم از استفاده با يا حالجي خط بدون بالش و تشک و لحاف دوزندگي واحد-7

 - )موتوري غير( دستي بافي پارچه-9                   - )غيره و سيلک چاپ اصفهان قلمکار پارچه مانند( دستي روش چاپي پارچه واحد-8

     پروپلين الياف توليد واحد11-                                                           - صنعتي نوارهاي و سوز نفت فتيله توليد واحد10-
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 شهرداری نی ریز 1399تعرفه عوارض سال 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 صنعتی

 

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 با مدیران هیات

بعدی  اصالحات

 ان

 

 : چرم

 - آن نظاير و چرمي جلد دستکش، کيف، قبيل از سراجي مصنوعات توليد واحد 1-

 - شده دباغي پوست از مشابه موارد و پوستين پوستي، کاله قبيل از پوستي مصنوعات توليد واحد- 2

 - سال در جفت 90000 تا حداکثر کفش بستايي توليد واحد- 3

 - سال در جفت 90000 حداکثر ماشيني توليدکفش واحد- 4

 - چرم از استفاده با مصنوعي پاي و دست مونتاژ واحد- 5

 چرم از استفاده با ارتوپدي لوازم مونتاژ واحد- 6

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 صنعتی

 

 

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هیات

 اصالحات با

 آن بعدی

 

 : سلولزی

 - آن مشابه مراسالت و بار و خوار پاکت توليد واحد-                 2 - آماده ورق از کارتن و مقوايي جعبه توليد واحد- 1

 - آماده کاغذ از دفتر و کاغذ توليد واحد-             4 - شده چاپ و آماده کاغذ از ديواري کاغذ تهيه واحد- 3

 - ساده هاي چاپخانه و صحافي واحد-        6- آماده ورق از مقوايي و کاغذي التحرير لوازم توليد واحد- 5

 - الوارسازي بدون خراطي و نجاري واحد-                               8- اي پنبه چوب مصنوعات توليد واحد- 7

 - رنگ بدون سال در چوب مترمکعب 200 تا چوبي مصنوعات ساير و سازي مبل واحد- 9

 - آماده ورق از استفاده با هوا فيلترهاي جمله از کاغذي فيلترهاي انواع توليد 10-

 - آماده ورق از مشابه مصنوعات ساير و مقوايي پيچي طاقه لوله و دوک انواع توليد واحد 11-

 - گياهي الياف از سبدبافي و حصير و ني از شده ساخته محصوالت توليد 12-

 - آماده کاغذ از استفاده با مشابه محصوالت و دستمال بندي بسته واحد 13-

 آماده روکش از استفاده با نايلون روکش چسباندن و کاري پرس واحد 14-

 - سال در دستگاه 200 تا بلم و چوبي هاي قايق توليد واحد 15-

 - آماده کاغذ از استنسيل و کاربن تهيه واحد- 16

 آماده مقواي از زونکن و کالسور توليد واحد 17-
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 رئیس شورای اسالمی شهر نی ریز                                                 شهردار نی ریز                     
 

 شهرداری نی ریز 1399تعرفه عوارض سال 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 صنعتی

 

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هیات

 اصالحات با

 آن بعدی

 

 

 : فلزی

 - فلزات انواع قلمزني واحد- 1

 - تراش دستگاه سه تا حداکثر آبکاري و گري ريخته بدون سازي قالب و سازي قطعه و تراشکاري واحد- 2

 - )شهري درون صنعتي مناطق در صرفاً ( آلومينيومي و آهني پنجره و درب توليد واحد- 3

 - )شهري درون صنعتي مناطق در صرفاً( بخاري لوله کولر، کانال توليد واحد- 4

 – تراش دستگاه سه تا حداکثر مونتاژ و طراحي واحدهاي- 5

 شهري داخل صنعتي - مناطق صرفاً سال در تن 100 حداکثر کن خم دستگاه يک با آماده ورق از آلومينيوم ظروف توليد صنعتي واحد- 6

 -و غبارگير از قطعات اماده  گرد تجهيزات مونتاژ واحد- 7

 - )قوي فشار شيلنگ انتهاي دو به فلزي بست پرس( هيدروليک اتصاالت توليد واحد- 8

 گازسوز کاربراتور مونتاژ و طراحي واحد 10-   - اتومبيل کولر مونتاژ و طراحي واحد- 9

 ترموستات توليد واحد 11-

 

 

 

 

20 

 

 

 

 صنعتی

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هیات

 اصالحات با

 آن بعدی

 

 

 

 

 

 : غیرفلزی کانی
 
 - ذوب کوره بدون اي شيشه مصنوعات توليد واحد- 1

 - کوره بدون آزمايشگاهي شيشه آمپول، پوکه آيينه، توليد واحد- 2

 - )دستي صنايع( سنگي تزئيني مصنوعات توليد واحد- 3

 جوشکاري پودر توليد واحد- 4
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 شهرداری نی ریز 1399تعرفه عوارض سال 

 

 

 

20 

 

 

 

 صنعتی

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هیات

 اصالحات با

 آن بعدی

 

 : شیمیایی

 - مقطر آب توليد واحد- 1

 - )آماده رول از استفاده با( سلوفان و نايلکس و نايلون توليد واحد- 2

 - ظرفشويي اسکاچ برش صرفاً  واحد- 3

 ترمز نت مونتاژ و طراحي واحد- 4

 

 

 

20 

 

 

 

 صنعتی

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هیات

 اصالحات با

 آن بعدی

 : بهداشتی و آرایشی دارویی،

 - )فرموالسيون( آرايشي و بهداشتي مواد توليد واحد- 1

 - مو ازاله پودر بندي بسته و اختالط واحد- 2

 - اکسيژنه پودر و قرص توليد واحد- 3

 - اکسيژن بلوندر پودر و صنعتي و بهداشتي کرم اکسيدان، توليد واحد- 4

 - طبيعي و شيميايي مواد از الکالوئيد تنطور، اسانس، توليد واحد- 5

 بيوتيک آنتي و هورمون توليد واحد- 6

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 صنعتی

 

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هیات

 اصالحات با

 آن بعدی
 

 : الکترونیك و برق

  آماده قطعات از لوستر و آبکاري بدون تلويزيون آنتن توليد واحد- 2      - )دربازکن و اخبار زنگ نظير( مونتاژ صورت به کوچک برقي لوازم توليد واحد- 1

 .باشد نداشته - تر عمليات و اي کوره عمليات براينکه مشروط مونتاژ صورت به الکترونيکي و برقي لوازم توليد و طراحي واحد- 3

 غيره و مقاومت و ترانزيستور توليد واحد- 5           - الکترونيک قطعات آموزشي، و آزمايشگاهي پزشکي، لوازم توليد واحد- 4

 - ساعت انواع توليد واحد-7                      - آبکاري بدون آزمايشگاهي لوازم ساير و انکوباتور توليد واحد- 6 

                     - تصويري و صوتي لوازم و تلويزيون و راديو توليد واحد- 9         - مونتاژ صورت به فاير آمپلي و بلندگو نظير صوت کننده تقويت توليد و طراحي واحد- 8

 - تلفن مراکز مخابراتي هاي سيستم توليد واحد 11-  - بصري و سمعي دهنده عالمت برقي دستگاههاي توليد واحد 10-

                 - فرکانس و ولتاژ هاي کنترل توليد واحد 13-               - )الکترونيکي دقيق لوازم و اداري لوازم کامپيوتر،( الکترونيکي لوازم توليد واحد 12-

 کامپيوتر بردهاي و کارت توليد واحد- 17     - تايمر مونتاژ و طراحي واحد- 16      - کنترل ميکرو و مودم توليد واحد 15-   - آفتامات توليد واحد 14-
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 شهرداری نی ریز 1399تعرفه عوارض سال 

 

 

 

    

 

20 

 

 

 

 صنعتی

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هیات

 اصالحات با

 آن بعدی

 

 : کشاورزی

 - )مسکوني امکان از فاصله محدوديت فاقد 4 رديف تا( ملکه پرورش و داري زنبور واحد- 1

 - قطعه 100 تا زينتي پرندگان پرورش واحد- 2

 - ابريشم کرم پرورش واحد- 3

 - زينتي ماهي پرورش واحد- 4

 دامپزشکي آزمايشگاه- 5

 

 

 

20 

 

 

 

 صنعتی

 

 الف گروههای

 شماره مصوبه

 ت 64677

 مورخ 71591

1378/12/26 

 مدیران هیات

 اصالحات با

 آن بعدی

 : سازی ماشین

 - مدل قالب، ابزار و بست و قيد قالب استاندارد، قطعات قالب فيکچر، گري، ريخته درجه( مدل و قالب واحد- 1

 - )تصفيه تجهيزات و کش لجن کش، کف دياگرامي، پمپهاي( فاضالب و آب شبکه تجهيزات واحد- 2

 - جرثقيل باالتراک، برقي، پله آسانسور، قطعات و آسانسور( مکانيکي نقل و حمل تجهيزات و آالت ماشين واحد- 3

 )جرثقيل ...و نقاله نوار مربوطه، قطعات و باالبر پالت جک کاميوني، پشت جرثقيل سقفي،

 )بادي هاي تلمبه و - فله مواد گاراژي و مصرفي و صنعتي کمپرسورهاي آب، نشاني، آتش وکيوم خالء پمپهاي( کمپرسور و پمپ واحد- 4
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 شهرداری نی ریز 1399تعرفه عوارض سال 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم :

عوارض صدور پروانه 

 ساختمانی
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 شهرداری نی ریز 1399تعرفه عوارض سال 

 واحدي تک بصورت مسکوني( تراکم حد در) زيربنا عوارض : 1تعرفه شماره 

 توضيحات منشاء قانوني ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف

 ریال 000/50قیمت منطقه بندي یا حداقل هر مترمربع %70 متر مربع  60تا زیر بناي  1
 

 80ماده 16بند 

قانون 

تشکیالت ، 

وظایف و 

انتخابات 

شوراهای 

اسالمی کشور 

و انتخاب 

شهرداران 

 1375مصوب 

با اصالحیه 

 های بعدی

ناخالص منظور از زيربنا در محاسبه عوارض اين بند، زيربنا ( : 1تبصره )

 مي باشد.

( : منظور از واحد مسکوني تک واحدي ، اعياني است که در 2تبصره )

سطح و يا هر طبقه ، بيش از يک واحد احداث نشود و چنانچه در هر 

طبقه و يا طبقات دو واحد ساخته شود تک واحدي محسوب نمي گردد 

و در اينگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زير بنا ) احداث اعياني مسکوني 

 مسکوني مالک عمل خواهد بود .  ( از نوع مجتمع هاي

( : در صورت درخواست متقاضيان جهت احداث استخر ، سونا ، 3تبصره )

جکوزي )خارج از اعياني( با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي 

وصول مي باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي قابل  3Pهر متر مربع 

  ورد محاسبه قرار نمي گيرد.اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا م

و شوتينگ زباله با  ، خرپشتهآسانسور، ( : مساحت پارکينگ 4تبصره )

ولي در  رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض مي گردد

 رديف عوارض تراکم محاسبه نمي گردد .

سطح ايوان و بالکن ، در محاسبه سطح مجاز ساختماني ، ( : 5تبصره )

مساحت ان و چنانچه  %50در صورتي که از يک طرف بسته باشد 

 طرفين ان بسته باشد تمام سطح ان جزء تراکم ساختماني محسوب 

  .مي گردد 

 

 ریال 000/60قیمت منطقه بندي یا حداقل هر مترمربع %90 متر مربع  100تا زیر بناي  2

 

 ریال000/65قیمت منطقه بندي یا حداقل هر مترمربع %110 متر مربع  150تا زیر بناي  3

 

 ریال 000/75قیمت منطقه بندي یا حداقل هر مترمربع %120 متر مربع  200تا زیر بناي  4

 

 ریال 000/85قیمت منطقه بندي یا حداقل هر مترمربع %140 متر مربع  300تا زیر بناي  5

 

 ریال 000/95قیمت منطقه بندي یا حداقل هر مترمربع %160 متر مربع  400تا زیر بناي  6

 

 ریال 000/105قیمت منطقه بندي یا حداقل هر مترمربع %180 متر مربع  500تا زیر بناي  7

 

 ریال 000/115قیمت منطقه بندي یا حداقل هر مترمربع %210 متر مربع  600تا زیر بناي  8

 

متر مربع  600از زیر بناي  9

 به باال 

 ریال 000/125قیمت منطقه بندي یا حداقل هر مترمربع 250%
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 مسکونی آپارتمانهای و ها مجتمع( تراکم درحد)زیربنا عوارض:  2تعرفه شماره 

 توضيحات منشاء قانوني ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض  رديف

 ریال 000/65قیمت منطقه بندی یا حداقل هر مترمربع %130 متر مربع  200تا زیر بنای  1

 

 80ماده 16بند 

قانون 

تشکیالت ، 

وظایف و 

انتخابات 

شوراهای 

اسالمی کشور 

و انتخاب 

شهرداران 

 1375مصوب 

با اصالحیه 

 های بعدی

 منظور از زيربنا در محاسبه عوارض اين بند، زيربنا ناخالص مي باشد.( : 1تبصره )

منظور از مجتمع ها و آپارتمان هاي مسکوني اعياني است که در هر ( : 2تبصره)

 طبقه بيش از يک واحد مسکوني احداث گردد .

( : در صورت درخواست متقاضيان جهت احداث استخر ، سونا ، جکوزي 3تبصره )

 3P)خارج از اعياني( با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي به ازاي هر متر مربع 

د. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در وصول مي باشقابل 

  عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي گيرد.

و شوتينگ زباله با رعايت  ، خرپشتهآسانسور،( : مساحت پارکينگ 4تبصره )

ولي در رديف عوارض تراکم  ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض مي گردد

 محاسبه نمي گردد .

سطح ايوان و بالکن ، در محاسبه سطح مجاز ساختماني ، در صورتي ( : 5تبصره )

مساحت ان و چنانچه طرفين ان بسته باشد تمام  %50که از يک طرف بسته باشد 

  .مي گردد سطح ان جزء تراکم ساختماني محسوب 

 
 
 
 

 

 ریال 000/85 قیمت منطقه بندی یا حداقل هر مترمربع%150 متر مربع  400تا زیر بنای  2

 

 ریال 000/95قیمت منطقه بندی یا حداقل هر مترمربع %160 متر مربع  600تا زیر بنای  3

 

 ریال 000/105قیمت منطقه بندی یا حداقل هر مترمربع %170  متر مربع 1500تا  600از  4

 ریال000/115قیمت منطقه بندی یا حداقل هر مترمربع %190 متر مربع  3000تا  1500از  5
 

 ریال000/130قیمت منطقه بندی یا حداقل هر مترمربع %200 مترمربع  3000بیش از  6
 

 

 

  

 

 



  

 

        Page 30    مسعود الیقمند                                                                                                                                                               حامد فرغت                                             

 رئیس شورای اسالمی شهر نی ریز                                                 شهردار نی ریز                     
 

 شهرداری نی ریز 1399تعرفه عوارض سال 

 واحدی تك نوع از ( تجاری برای کاربریهای غیرمسکونی) (تراکم حد در) زیربنا عوارض:  3تعرفه شماره 

 توضيحات منشاء قانوني  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف

  در زیر زمین زیربناعوارض  1

 

 80ماده 16بند  P’10به ازاء هر مترمربع 

قانون 

تشکیالت ، 

وظایف و 

انتخابات 

شوراهای 

اسالمی کشور 

و انتخاب 

شهرداران 

 1375مصوب 

با اصالحیه 

 های بعدی

 منظور از زيربنا در محاسبه عوارض اين بند، زيربنا ناخالص مي باشد.( : 1تبصره )

کمتر از عوارض  %50عوارض پذيره طبقات پايين تر از زيرزمين ؛ به ازاي هر طبقه پايين تر از زيرزمين ( : 2تبصره)

 پذيره زيرزمين براي هر متر مربع محاسبه خواهد شد .

( : مساحت پارکينگ ،آسانسور، خرپشته و شوتينگ زباله با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه 3تبصره )

 در رديف عوارض تراکم محاسبه نمي گردد . ولي عوارض مي گردد

( : در خصوص انباري متصل و يا مجزا يک واحد تجاري ، عوارض متعلقه به ازاي هر متر مربع براي انباري 4تبصره )

عوارض يک متر مربع پذيره محاسبه و عوارض انباري مجزا از واحد تجاري به  %40متصل به واحد تجاري معادل 

  عوارض يک متر مربع پذيره تجاري همان طبقه قابل احتساب و وصول مي باشد. %30معادل ازاي هر متر مربع 

( : در صورت نوسازي بناهاي تجاري موجود که داراي پروانه ساختماني تجاري از شهرداري مي باشند تا 5تبصره )

  عوارض پذيره مالک محاسبه قرار مي گيرد. %50ميزان مساحت قبل 

اثبات تجاري بودن ملک قبل از تأسيس شهرداري شامل حداقل دو مورد از : پروانه کسب از ( : مدارک 6تبصره )

، برگ پرداخت ماليات ساليانه، پروانه تجاري اتحاديه صنفي مربوطه و يا ساير مراجع ذي صالح، قبوض آب، برق، گاز

موجود تلقي شده و مشمول از مراجع ذيصالح است که در اين صورت وضعيت  تجاري مبني بر تجاري بودن آن

پرداخت هيچ عوارض و يا جريمه اي نخواهد شد و بعد از تأسيس شهرداري وجود هر يک از اين مدارک صرفاً سال 

وقوع تخلف را براي محاسبه جريمه و همچنين عوارض سالهاي قبل مشخص خواهد نمود و در خصوص افرادي که 

قانون نظام  27ماده  3قبل اقدام نموده اند به استناد تبصره  نسبت به پرداخت عوارض ساليانه کسب در سالهاي

  صنفي کشور ؛ برگ پرداخت عوارض موجب احراز حقوق صنفي نخواهد بود.

 %50سطح ايوان و بالکن ، در محاسبه سطح مجاز ساختماني ، در صورتي که از يک طرف بسته باشد ( : 7تبصره )

  .تمام سطح ان جزء تراکم ساختماني محسوب مي گردد مساحت ان و چنانچه طرفين ان بسته باشد 

 

امالکي که قبل از اولين طرح مصوب شهري ) در صورت روستا بودن مالک، طرح هادي مي باشد(  ( : 8تبصره )

 درصد محاسبه و اخذ مي گردد. 50احداث شده اند عوارض موضوع اين بند جهت آنها  به صورت  

 

 در همکف زیربناعوارض  2

 

  p'12به ازاء هر مترمربع 

 در طبقه اول زیربناعوارض  3

 

 p'9به ازاء هر مترمربع 

 در طبقه دوم زیربناعوارض  4

 

 p'8به ازاء هر مترمربع 

درطبقه سوم به  زیربناعوارض  5

 باال

 p'7به ازاء هر مترمربع 

در نیم  زیربناعوارض  6

 طبقه)بالکن داخل مغازه(

 p'6به ازاء هر مترمربع 

   



  

 

        Page 31    مسعود الیقمند                                                                                                                                                               حامد فرغت                                             

 رئیس شورای اسالمی شهر نی ریز                                                 شهردار نی ریز                     
 

 شهرداری نی ریز 1399تعرفه عوارض سال 

 (واحدی چند نوع از تجاری) برای کاربریهای غیرمسکونی( تراکم حد در) زیربنا عوارض:  4تعرفه شماره 

 توضيحات منشاء قانوني ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف

 80ماده 16بند  p' (n+10)80%به ازاء هر مترمربع      در زیرزمین زیربناعوارض  1

قانون 

تشکیالت ، 

وظایف و 

انتخابات 

شوراهای 

اسالمی کشور 

و انتخاب 

شهرداران 

 1375مصوب 

با اصالحیه 

 های بعدی

 منظور از زيربنا در محاسبه عوارض اين بند، زيربنا ناخالص مي باشد.( : 1تبصره )

اي و ( : درمحاسبه عوارض پذيره مجمتع هاي تجاري مانند پاساژ، تيمچه ، سر2تبصره )

قيمت منطقه اي  %80امثالهم ، عمق جبهه اول برابر ضرايب مصوب و مازاد برآن معادل 

 جبهه اول مالک عمل مي باشد. 

( : مساحت پارکينگ ،آسانسور، خرپشته و شوتينگ زباله با رعايت ضوابط طرح 3تبصره )

 ولي در رديف عوارض تراکم محاسبه نمي گردد . تفصيلي شامل محاسبه عوارض مي گردد

( : واحدهاي تجاري که به صورت مجتمع و پاساژ احداث مي شوند ، فضاي باز 4تبصره )

مشاعي که در ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤيت مي نمايد 

 مشمول عوارض پذيره نخواهد بود.  

بناهاي تجاري موجود که داراي پروانه ساختماني تجاري از ( : در صورت تجديد 5تبصره )

عوارض پذيره مالک محاسبه قرار مي  %50شهرداري مي باشند تا ميزان مساحت قبل 

  گيرد.

( : عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصيلي تعيين مي گردد. الزم به توضيح 6تبصره )

پارچه ايجاد مي شوند ؛ عمق است در مجتمع هاي تجاري که در يک طبقه به صورت يک

 جبهه مالک عمل نبوده و عوارض کل بنا بر اساس ضريب تعيين شده محاسبه مي گردد .

سطح ايوان و بالکن ، در محاسبه سطح مجاز ساختماني ، در صورتي که از ( : 7تبصره )

طح ان جزء مساحت ان و چنانچه طرفين ان بسته باشد تمام س %50يک طرف بسته باشد 

  .مي گردد تراکم ساختماني محسوب 

  

 
 

 P (n+10)به ازاء هر مترمربع            در همکف زیربناعوارض  2

 

 p' (n+10)60%    به ازاء هر مترمربع  در طبقه اول زیربناعوارض  3

 

 p' (n+10)50%به ازاء هر مترمربع     در طبقه دوم زیربناعوارض  4

 

در طبقه  زیربناعوارض  5

 سوم به باال
 p' (n+10)40%به ازاء هر مترمربع     

 

نیم طبقه  زیربناعوارض  6

 )بالکن داخل مغازه(
 p' (n+10)30%به ازاء هر مترمربع     

انبار  زیربنایعوارض  7

 تجاری درکلیه طبقات
 p' (n+10)35%به ازاء هر مترمربع     

 

N   تعداد واحد تجاري= 

 

   

 



  

 

        Page 32    مسعود الیقمند                                                                                                                                                               حامد فرغت                                             

 رئیس شورای اسالمی شهر نی ریز                                                 شهردار نی ریز                     
 

 شهرداری نی ریز 1399تعرفه عوارض سال 

 ( واحدی تك نوع از اداری برای کاربریهای غیرمسکونی) (تراکم درحد)زیربنا عوارض:  5تعرفه شماره 

 توضيحات منشاء قانوني  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف

 در زیرزمین زیربناعوارض  1

 
9 p' به ازاء هر مترمربع        

 80ماده 16بند 

قانون 

تشکیالت ، 

وظایف و 

انتخابات 

شوراهای 

اسالمی کشور 

و انتخاب 

شهرداران 

 1375مصوب 

با اصالحیه 

 های بعدی

 منظور از زيربنا در محاسبه عوارض اين بند، زيربنا ناخالص( : 1تبصره )

 مي باشد. 

،آسانسور، خرپشته و شوتينگ زباله با رعايت ( : مساحت پارکينگ 2تبصره )

ولي در رديف عوارض  مي گرددضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض 

 تراکم محاسبه نمي گردد .
 

 در همکف عوارض زیربنا 2

 
10 p' به ازاء هر مترمربع        

 در طبقه اول زیربناعوارض  3

 
8 p' به ازاء هر مترمربع        

 در طبقه دوم عوارض زیربنا 4

 
7 p' به ازاء هر مترمربع        

در طبقه سوم  زیربناعوارض  5

 به باال

 

6 p' به ازاء هر مترمربع        

 درنیم طبقه زیربناعوارض  6

 
9 p' به ازاء هر مترمربع        

انباراداری  زیربنایعوارض  7

 درکلیه طبقات
4 p' به ازاء هر مترمربع        

 

 

 

  

 



  

 

        Page 33    مسعود الیقمند                                                                                                                                                               حامد فرغت                                             

 رئیس شورای اسالمی شهر نی ریز                                                 شهردار نی ریز                     
 

 شهرداری نی ریز 1399تعرفه عوارض سال 

 (واحدی چند نوع از اداری) غیرمسکونیبرای کاربریهای  (تراکم درحد) زیربنا عوارض:  6تعرفه شماره 

 توضيحات منشاء قانوني  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف

 80ماده 16بند  به ازاء هر مترمربع      P' (n+10)70% در زیرزمین زیربناعوارض  1

قانون 

تشکیالت ، 

وظایف و 

انتخابات 

شوراهای 

اسالمی کشور 

و انتخاب 

شهرداران 

 1375مصوب 

با اصالحیه 

 های بعدی

منظور از زيربنا در محاسبه عوارض اين بند، زيربنا ناخالص مي ( : 1تبصره )

 باشد.

( : مساحت پارکينگ ،آسانسور، خرپشته و شوتينگ زباله با رعايت 2تبصره )

ولي در رديف عوارض  ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض مي گردد

 تراکم محاسبه نمي گردد .

 

 به ازاء هر مترمربع      P' (n+10)80% در همکف زیربناعوارض  2

 به ازاء هر مترمربع      P' (n+10)60% در طبقه اول زیربناعوارض  3

 به ازاء هر مترمربع      P' (n+10)50% در طبقه دوم زیربناعوارض  4

 به ازاء هر مترمربع      P' (n+10)40% در طبقه سوم به باال زیربناعوارض  5

 به ازاء هر مترمربع      P' (n+10)30% درنیم طبقه زیربناعوارض  6

انباراداری درکلیه عوارض زیربنای  7

 طبقات
P' (n+10)20%      به ازاء هر مترمربع 

 

 
 N تعداد واحد اداري= 
 

 
 

 
 

 

 



  

 

        Page 34    مسعود الیقمند                                                                                                                                                               حامد فرغت                                             

 رئیس شورای اسالمی شهر نی ریز                                                 شهردار نی ریز                     
 

 شهرداری نی ریز 1399تعرفه عوارض سال 

 ( واحدی تك نوع از صنعتی کاربریهای غیرمسکونی)برای  (تراکم حد در)زیربنا عوارض:  7تعرفه شماره 

 توضيحات منشاء قانوني  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف

 به ازاء هر مترمربع      P'6 در زیرزمین زیربناعوارض  1

 

 80ماده 16بند 

قانون 

تشکیالت ، 

وظایف و 

انتخابات 

شوراهای 

اسالمی کشور 

و انتخاب 

شهرداران 

 1375مصوب 

با اصالحیه 

 های بعدی

 منظور از زيربنا در محاسبه عوارض اين بند، زيربنا ناخالص( : 1تبصره )

 مي باشد. 

( : مساحت پارکينگ ،آسانسور، خرپشته و شوتينگ زباله با رعايت ضوابط 2تبصره )

ولي در رديف عوارض تراکم محاسبه  طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض مي گردد

 نمي گردد .

 

 

 به ازاء هر مترمربع      P'7 در همکف زیربناعوارض  2

 

 به ازاء هر مترمربع      P'5 در طبقه اول زیربناعوارض  3

 

 به ازاء هر مترمربع      P'4 در طبقه دوم زیربناعوارض  4

 

در طبقه سوم  زیربناعوارض  5

 به باال
P'2      به ازاء هر مترمربع 

 

 به ازاء هر مترمربع      P'3 درنیم طبقه زیربناعوارض  6

 

انبارصنعتی عوارض زیربنای  7

 درکلیه طبقات

2P'      به ازاء هر مترمربع 
 

   

 

 

 
 



  

 

        Page 35    مسعود الیقمند                                                                                                                                                               حامد فرغت                                             

 رئیس شورای اسالمی شهر نی ریز                                                 شهردار نی ریز                     
 

 شهرداری نی ریز 1399تعرفه عوارض سال 

 ( واحدي چند نوع از صنعتي برای کاربریهای غیرمسکونی) (تراکم حد در) زيربنا عوارض: 8تعرفه شماره 

 توضيحات منشاء قانوني عوارضماخذ و نحوه محاسبه  نوع عوارض رديف

 به ازاء هر مترمربع      P' (n+10)60% در زیرزمین زیربناعوارض  1

 

 80ماده 16بند 

قانون 

تشکیالت ، 

وظایف و 

انتخابات 

شوراهای 

اسالمی کشور 

و انتخاب 

شهرداران 

 1375مصوب 

با اصالحیه 

 های بعدی

 بند، زيربنا ناخالصمنظور از زيربنا در محاسبه عوارض اين ( : 1تبصره )

 مي باشد. 

( : مساحت پارکينگ ،آسانسور، خرپشته و شوتينگ زباله با 2تبصره )

ولي در  رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض مي گردد

 . رديف عوارض تراکم محاسبه نمي گردد

 

 به ازاء هر مترمربع      P' (n+10)70% در همکف زیربناعوارض  2

 

 به ازاء هر مترمربع      P' (n+10)50% در طبقه اول زیربناعوارض  3

 

 به ازاء هر مترمربع      P' (n+10)40% در طبقه دوم زیربناعوارض  4

 

در طبقه سوم  زیربناعوارض  5

 به باال
P' (n+10)30%      به ازاء هر مترمربع 

 

 به ازاء هر مترمربع      P' (n+10)20% درنیم طبقه زیربناعوارض  6

 

انبارصنعتی عوارض زیربنای  7

 درکلیه طبقات
P' (n+10)30%      به ازاء هر مترمربع 

 
 

Nتعداد واحد صنعتي= 
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 شهرداری نی ریز 1399تعرفه عوارض سال 

 ها( مسافرخانه و گردشگری اماکن و ،تفریحی و توریستیها هتل برای کاربریهای غیرمسکونی )جهت( تراکم درحد)زیربنا : عوارض 9تعرفه شماره 

 توضيحات منشاء قانوني ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف

 

 

1 

 

صدور پروانه و یا زیربنای  عوارض

صدور مجوز جهت هتل ها و اماکن 

و غیره  گردشگری و مسافرخانه ها

 هر متر مربع ءبه ازا

 

 مطابق با تعرفه ی صنعتی

 80ماده 16بند 

قانون 

تشکیالت ، 

وظایف و 

انتخابات 

شوراهای 

اسالمی کشور 

و انتخاب 

شهرداران 

 1375مصوب 

با اصالحیه 

و  های بعدی

دادنامه های 

فوق الذکر 

هیات عمومی 

دیوان عدالت 

 اداری

 مي باشد. منظور از زيربنا در محاسبه عوارض اين بند، زيربنا ناخالص( : 1تبصره )

اخذ موافقت کمسيسون امور زيربناي  کليه اراضي واقع در حريم شهر صرفا پس از( : 2تبصره )

و شهرسازي استان و تاييد و ابالغ آن توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان فارس مجاز به 

اخذ پروانه ساختماني پس ازپرداخت عوارض و بهاء خدمات مربوطه به حساب شهرداري مي 

 .  باشد

انون شهرداري ها منجر به صدور ق 100امالکي که پس از طرح در کميسيون ماده ( : 3تبصره )

راي قطعي ابقاء بنا گردد مشمول پرداخت جرايم کميسيون و کليه عوارض و بهاء خدمات 

مورخ  587شماره   يبه دادنامه ها متعلقه در  اين بند و ديگر بندهاي اين تعرفه با استناد 

مورخ  307، شماره 26/4/97مورخ  1234، شماره 3/2/85مورخ   48، شماره  25/11/83

 مي باشند. يعدالت ادار وانيد يعموم أتيه 2/5/97مورخ  1274و شماره  13/2/97

( : مساحت پارکينگ ؛ راه پله ،آسانسور، خرپشته و شوتينگ زباله با رعايت ضوابط 4تبصره )

ولي در رديف عوارض تراکم محاسبه نمي گردد  شامل محاسبه عوارض مي گردد طرح تفصيلي

. 

قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب  8( : به استناد ماده ي5تبصره )

عوارض پذيره صدور پروانه براي هتل ها واماکن گردشگري و مسافرخانه ها برابر  07/07/1370

 بخش صنايع خواهد بود .

ماده ي قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي  4: به استناد بند  (6تبصره )

، عوارض ناشي از تغييرکاربري و فروش تراکم با اقساط پنج تا ده  15/08/1384دولت مصوب 

ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد ) با 

 گردشگري ( . تقاضاي سازمان

( : با توجه به لزوم حمايت از صنعت گردشگري ، عوارض فضاهاي تجاري داخل 7تبصره )

  ساختمان اصلي هتل برابر اين تعرفه خواهد بود .

 

2 

 

فضاهای تجاری خارج از ساختمان 

 اصلی هتل

 

 
 

 مطابق با تعرفه ی تجاری
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 شهرداری نی ریز 1399تعرفه عوارض سال 

 هنری( فرهنگی، ورزشی،درمانی ، انتظامی ، حمل و نقل و انبارداری ، مذهبی،  آموزشی، برای کاربریهای غیرمسکونی )واحدهای( تراکم درحد) زیربنا : عوارض 10تعرفه شماره 

 توضيحات منشاء قانوني  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف

 80ماده 16بند  مسکونی %80معادل  در زیرزمین 1

قانون 

تشکیالت ، 

وظایف و 

انتخابات 

شوراهای 

اسالمی کشور 

و انتخاب 

شهرداران 

 1375مصوب 

با اصالحیه 

و  های بعدی

دادنامه های 

فوق الذکر 

هیات عمومی 

دیوان عدالت 

 اداری 

 منظور از زيربنا در محاسبه عوارض اين بند، زيربنا ناخالص مي باشد.( : 1تبصره )

فقت کمسيسون امور ( : کليه اراضي واقع در حريم شهر صرفا پس از اخذ موا2تبصره )

زيربناي و شهرسازي استان و تاييد و ابالغ آن توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان 

فارس مجاز به اخذ پروانه ساختماني پس ازپرداخت عوارض و بهاء خدمات مربوطه به 

 . حساب شهرداري مي باشد

قانون شهرداري ها منجر به  100امالکي که پس از طرح در کميسيون ماده ( : 3تبصره )

صدور راي قطعي ابقاء بنا گردد مشمول پرداخت جرايم کميسيون و کليه عوارض و بهاء 

شماره   يبه دادنامه ها خدمات متعلقه در  اين بند و ديگر بندهاي اين تعرفه با استناد 

، شماره 26/4/97مورخ  1234، شماره 3/2/85  مورخ 48، شماره  25/11/83مورخ  587

مي  يعدالت ادار وانيد يعموم أتيه 2/5/97مورخ  1274و شماره  13/2/97مورخ  307

 باشند.

( : مساحت پارکينگ ،آسانسور، خرپشته و شوتينگ زباله با رعايت ضوابط طرح 4تبصره )

 ولي در رديف عوارض تراکم محاسبه نمي گردد . تفصيلي شامل محاسبه عوارض مي گردد

( : مساجد ، تکايا ، حسينيه ها ، امامزاده ها ، اماکن مقدسه و متبرکه با تاييد 5تبصره )

رئيس ستاد پشتيباني و  25/05/1389مورخ  234991/89اوقاف ) موضوع نامه شماره 

از پرداخت عوارض  هماهنگي امور مساجد کشور ( در حد ضوابط طرح تفصيلي ) مصوب (

معاف مي باشند . چنانچه هيات امناي مراکز فوق به جز تکايا متقاضي صدور پروانه ي 

مترمربع از پرداخت  50ساختماني به منظور احداث اعياني واحد هاي تجاري باشند تا 

 عوارض تجاري معاف و مازاد آن طبق تعرفه ي تجاري عمل مي گردد .

 

 مسکونی %90معادل  در همکف 2

 مسکونی %70معادل  در طبقه اول 3

 مسکونی %60معادل  در طبقه دوم 4

 مسکونی %55معادل  درطبقه سوم به باال 5
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 شهرداری نی ریز 1399تعرفه عوارض سال 

 براي امالک فاقد مستحدثات حصار کشي و ديوار کشي و مجوز احصار: عوارض  11تعرفه شماره 

 توضيحات قانونيمنشاء  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف

 

1 
اراضی  دیوارکشیعوارض 

 دارای مستحدثات

 

 ریال 25000به ازاء هر متر طول 

 

 80ماده 16بند 

قانون 

تشکیالت ، 

وظایف و 

انتخابات 

شوراهای 

اسالمی کشور 

و انتخاب 

شهرداران 

 1375مصوب 

با اصالحیه 

 های بعدی

: داردقانون شهرداري که مقرر مي 110: عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده ( 1تبصره ) 

هاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر نسبت به زمين يا بنا"

که در خيابان يا کوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاکي و پاکيزگي و زيبائي شهر يا موازين 

تواند به مالک اخطار دهد نهايت ظرف دو ماه رسازي باشد، شهرداري با تصويب شوراي شهر ميشه

به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب شوراي شهر باشد اقدام کند اگر 

تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب شورا مالک مسامحه و يا امتناع کرد شهرداري مي

در زمينه زيبائي و پاکيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را که الزم بداند معمول و هزينه آن را به 

اضافه صدي ده از مالک يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب 

به صورت شود در صورتي که مالک ظرف پانزده روز از تاريخ ابالغ شهرداري بدوًا به مالک ابالغ مي

شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره حساب شهرداري اعتراض نکرد صورتي حساب قطعي تلقي مي

هائي که مورد ارجاع خواهد شد. صورت حساب 77اعتراض کرد موضوع به کميسيون مذکور در ماده 

در حکم سند قطعي  77اعتراض واقع نشده و همچنين آراي کميسيون رفع اختالف مذکور در ماده 

زم االجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي الزم االجراء نسبت و ال

 از شمول اين تعرفه مستثني است.  "به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد.

:  مبناي صدور مجوز حصار کشي و ديوار کشي ضوابط  و مقررات طرح مصوب و مالک (2تبصره )

براي احصار با ترکيب ديوار و فنس يا نرده مطابق عمل شهرداري مي باشد در هر حال ارتفاع مجاز 

و فنس را به تفکيک در ديوار  ارتفاع. )شهرداري مکلف است ضوابط طرح مصوب شهري خواهد بود

 مجوز صادره درج نمايد(

منوط به طرح موضوع در  : صدور هر گونه مجوز در حريم شهر مبني بر تثبيت کاربري (3تبصره )

 کارگروه امور زير بنايي و شهرسازي استان و موافقت شوراي برنامه ريري توسعه استان مي باشد .

رعايت قوانين و آيين نامه هاي اجرايي حفظ اراضي زراعي و باغات الزامي است.) تبصره  -(4تبصره )

 قانون حفظ اراضي زراعي و باغات(. 1ماده  1

 

2 

 

حصار صدور مجوز عوارض

 اراضی فاقد مستحدثاتکشی 

 مسکونیبا کاربری 

 ریال 35000به ازاء هر متر طول 

 

3 

 

حصار صدور مجوز عوارض 

 اراضی فاقد مستحدثاتکشی 

  تجاریبا کاربری 

 

 ریال 45000به ازاء هر متر طول 

 

 

4 

 

 

حصار صدور مجوز عوارض 

 اراضی فاقد مستحدثاتکشی 

 سایر کاربری ها

 

 

 

 

 

 

 ریال 5000به ازاء هر متر طول 
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 شهرداری نی ریز 1399تعرفه عوارض سال 

 مسکوني غير و مسکونيتراکم براي دو بخش  عوارض:  12تعرفه شماره 

 توضيحات منشاء قانوني ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف

 
 

1 

 

 

به ازای  مسکونیعوارض تراکم 

 هرمترمربع

 
 

 80ماده 16بند  معاف %120تا  0

قانون 

تشکیالت ، 

و وظایف 

انتخابات 

شوراهای 

اسالمی کشور 

و انتخاب 

شهرداران 

 1375مصوب 

با اصالحیه 

 های بعدی

( : جهت محاسبه تراکم در اين بند از تعرفه، صرفاً سطح خالص زيربنا )طبق تعاريف( منظور 1بند)

 خواهد شد.

بق و مطامساحت زمين  %60(: ميزان معافيت متراژ تراکم واحدهاي مسکوني در هر طبقه 2بند)

 ضوابط طرح تفضيلي شهرداري ني ريز محاسبه مي گردد .

(: چنانچه ذبنفع  اقدام به ساخت وساز بيش از حد مجاز سطح اشغال مندرج در پروانه 3بند )

در صورت راي  100ساختماني در طبقه همکف نمايد و بعد از طرح پرونده در کميسيون ماده 

بابت متراژ مازاد سطح اشغال مجاز در طبقه  قطعي ابقاء بنا،ذينفع مکلف به پرداخت عوارض

مورخ  140در کاربري مربوطه مي باشد.)با توجه به دادنامه شماره  '35pهمکف به ميزان 

 راي هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري( 12/8/1395
 

 '25p %180تا 120%

 '35p %240تا 180%

 '45p به باال 240%

2 
 

به ازای  عوارض تراکم تجاری

 هرمترمربع
 

 معاف      %70تا  0

     '35p به باال  70%

 

 

 
 

3 
 

 

 فناوري و تحقيقات آموزش  

  ورزشي -آموزشي 

  هنري  فرهنگي -درماني 

 سبز فضاي و پارک 

  شهري تجهيزات -مذهبي 

 شهري تاسيسات 

 انبارداري و نقل و حمل 

  کشاورزي و باغات -نظامي 

 تاريخي طبيعي ميراث 

 توريستي و تفريحي 

 انتظامي و اداري -صنعتي 

 به ازاي هرمترمربع

 

 
 
 
 
 

در حد طرح مصوب شهری 

 '15pمعاف و مازاد بر آن 
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 شهرداری نی ریز 1399تعرفه عوارض سال 

 پيش آمدگي بالکن و : عوارض 13تعرفه شماره 

 توضيحات منشاء قانوني ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف

 

 

1 

 

 16بند  )روبسته(و حیاط عوارض پیش امدگی مشرف به معابر

قانون  80ماده

تشکیالت ، 

وظایف و 

انتخابات 

شوراهای 

اسالمی کشور 

و انتخاب 

شهرداران 

 1375مصوب 

با اصالحیه 

 های بعدی

در صورتيکه پيش آمدگي در معبر عمومي، بصورت روبسته و زير بناي ( : 1تبصره )

مفيد مورد استفاده واحدهاي مسکوني، تجاري، اداري، صنعتي قرار گيرد، عالوه بر 

اينکه جزو زيربناي مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد. از هر مترمربع 

 ازروز زمين تجاوز ننمايد مشروط بر اينکه از قيمت برابر اين تعرفه پيش آمدگي 

 متقاضيان وصول خواهد گرديد. 

بان مورد : چنانچه پيش آمدگي سقف آخرين طبقه بنا صرفًا بصورت سايه (2تبصره )

   استفاده قرار گيرد. مشمول مقررات اين تعرفه نخواهد بود. 

باشد ، ( : چنانچه پيش آمدگي پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده 3تبصره )

در صورت ابقاء توسط کميسيون ماده صد وصول عوارض پيش آمدگي بصورت مازاد بر 

 تراکم مجاز بر مبناي تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد .

( : در پيشامدگي ها رعايت حريم شبکه برق و ساير تاسيسات شهري توسط 4تبصره )

ات و اصول فني و اداره ذي ربط الزامي مي باشد ، و همچنين رعايت حريم تاسيس

 شهرسازي ، سيما و منظر شهري الزامي است .

 به ازاء هر مترمربع     P'25 در واحدهای مسکونی 
 به ازاء هر مترمربع      P'30 درواحدهای تجاری

 به ازاء هر مترمربع      P'15 در واحدهای اداری و صنعتی

 در واحدهای فرهنگی ؛ ورزشی ؛

 بهداشتی درمانی ؛آموزشی ؛ 

 پزشکی و غیره

 

P'10      به ازاء هر مترمربع 

 

 

 

 

 

2 

 (باز)رو حیاطمعابر و عوارض پیش امدگی مشرف به 

 به ازاء هر مترمربع     P'10 در واحدهای مسکونی

 درواحدهای تجاری
P'15     به ازاء هر مترمربع 

 در واحدهای اداری 
P'7.5     به ازاء هر مترمربع 

 

و هنری  فرهنگیصنعتی ،در واحدهای 

ورزشی  تجهیزات شهری ،،مذهبی

 انتظامی،،بهداشتی درمانی ،آموزشی ،

 سایرو 

P'5     به ازاء هر مترمربع 
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 شهرداری نی ریز 1399تعرفه عوارض سال 

 عوارض ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري:  14تعرفه شماره 

 توضيحات منشاء قانوني   نحوه محاسبه عوارض ماخذ و نوع عوارض رديف

 

1 

 

 

 مسکونی به تجاری

 

 

                         متر مربع   30تا 
's*110*p 

 80ماده 16بند 

قانون 

تشکیالت ، 

وظایف و 

انتخابات 

شوراهای 

اسالمی کشور 

و انتخاب 

شهرداران 

 1375مصوب 

با اصالحیه 

و  های بعدی

دادنامه های 

فوق الذکر 

هیات عمومی 

دیوان عدالت 

 اداری

يا داراي کاربري تجاري شناور بوده و ( : امالکي که بر اساس طرح هاي مصوب شهري 1تبصره )

،  5درخواست مالک در کميسيون ماده امالکي که بر اساس طرح هاي مصوب شهري يا با 

مشمول پرداخت عوارض اين  ييرکاربري يابندارزش افزوده تغمطابق عناوين قيد شده در تعرفه 

 تعرفه خواهند شد .

 10/3/1389 مورخ ي مصوبه دستورالعمل  : در راستـاي تعادل بخـشي سـرانه ها و رعـايت(3بند )

شهري در  هاي کاربري مفاهيم و تعاريف تدقيق طرح خصوص در معماري و شهرسازي عالي شوراي

ذينفع مبني بر تغيير از ساير کاربري ها به کاربري مسکوني و موافقت مراجع  صورت درخواست

 اخذ گردد.  4رديف ذيصالح قانوني عوارضي به ميزان 

و شماره  8/3/97مورخ  381-367(: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه هاي شماره 5بند )

وضع عوارض  9/5/97مورخ   1310 و شماره 9/5/97مورخ  1308و شماره  19/4/97مورخ  1237

ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري را  منطبق بر قانون و در حدود اختيارات شوراي شهر تشخيص 

 داده است.

يا کميته فني  5شهرداري بايد قبل از ارجاع پرونده تغيير کاربري به کميسيون ماده  (:2تبصره )

ربوطه مطابق تعرفه مصوب تضمين کافي از متقاضي تغييرات طرح هاي هادي در رابطه با مطالبات م

ارزش افزوده دريافت نمايد. بديهي است عدم اخذ تضمين دليل بر عدم پرداخت هزينه يا عوارض 

 . نخواهد بود ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري

(  2و1ري) رديف حداقل مبلغ ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شه (:3تبصره )

 محاسبه مي گردد .ريال 000/500/1در هر نقطه از شهر و با هر مساحتي به ازاء هر مترمربع مبلغ 

حداقل مبلغ ارزش افزوده ناشي از اجرا و يا تغيير طرح هاي مصوب شهري مسکوني به  (:4تبصره )

ريال محاسبه مي  000/700انبار تجاري در هر نقطه از شهر و با هر مساحتي به ازاء هر مترمربع مبلغ 

 گردد .

 s*90*p'                      مترمربع 80- 31از

        مترمربع              120-81 از
's*80*p 

              مترمربع      120االتر از ب
's*60*p 

مسکونی به  2

 )خصوصی(اداری
S*40*p' 

 

 

3 
 

 

 مسکونی به انبارتجاری

 

 

                  متر مربع           30تا 
's*60*p 

                  مترمربع     80- 31از
's*40*p 

            مترمربع          120-81از 
's*30*p 

               مترمربع     120تر از باال
's*20*p 

 s*20*p' سایر به مسکونی 4
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پیشنهادی زمینهای  5

 s*15*p' مسکونی به مسکونی

و سایر  به صنعتی 6

 کاربری ها
S*40*p' 

 

 عوارض مشاغل براساس نوع شغل ، محل جغرافيايي ملک ، مساحت ملک:  15تعرفه شماره   

 توضيحات منشاء قانوني ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف

 

1 

 

عوارض سالیانه محل کسب برای 

مشاغل و صنوف مشمول قانون 

 نظام صنفی

 

 

بر اساس دفترچه ای جداگانه که به 

تصویب شورای اسالمی شهر نی ریز 

 است و به پیوست می باشد . رسیده

 80ماده 16بند 

قانون 

تشکیالت ، 

وظایف و 

انتخابات 

شوراهای 

اسالمی کشور 

و انتخاب 

شهرداران 

 1375مصوب 

با اصالحیه 

و  های بعدی

دادنامه های 

فوق الذکر 

مطابق مشاغل تعرفه  (: ليست مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفي موضوع  رديف يک1بند)

 تعريف شده اصناف مي باشد .

 عوارض به شرح ذيل مي باشند: 2(: مشاغل موضوع رديف 2بند)

ها، موسسات حسابرسي، موسسات الحسنهها، موسسات مالي واعتباري، تعاوني اعتباري، قرض*بانک

 ها، دفاتر مهندسي و موارد مشابهحقوقي، نمايندگي دفاتر بيمه

 )بنزين، گاز، نفت گاز(، جايگاه سيلندر پرکني گازجايگاه سوخت 

 آموزي و موارد مشابههاي زبان، کنکور، مهارت*آموزشگاه

 ها(التوزين )باسکول*حق

 هاي رانندگي*آموزشگاه

آوري زباله، فضاي سبز و ساز، جمعوهاي عمراني، ابنيه، مطالعاتي، ساخت*پيمانکاران اجراي پروژه

 ول بيمه باشد.هر قراردادي که مشم

 هاي ورزشي، هنري، نقاشي، *موسيقي، خياطي و موارد مشابه*باشگاه و آموزشگاه

 *دفاتر پيشخوان دولت، دفاتر خدمات دولت، دفاتر پستي و موارد مشابه

 هاي باربري، دفاتر باربري*بنگاه

 هاها، هتل آپارتمانها، متل*تاالرهاي پذيرايي، هتل

 فروش غذا ها،ها، کترينگ*رستوران

 *استخرهاي شنا عمومي

 

2 

 

عوارض سالیانه خدمات از کلیه 

اماکن مورد استفاده فعاالن 

اقتصادی برای مشاغل غیر 

 مشمول قانون نظام صنفی

 

بر اساس دفترچه ای جداگانه که به 

تصویب شورای اسالمی شهر نی ریز 

 رسیده است و به پیوست می باشد .
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هیات عمومی 

دیوان عدالت 

 اداری

 هاي اينترنتي*دفاتر تاکسي

 ها، انتشارات و موارد مشابهو تکثير، چاپخانه هاي تايپ*شرکت

 هاي فصلي پوشاک، ارزاق، لوازم صوتي، تصويري و خانگي و مواردمشابه*نمايشگاه

 هاي انواع خودرو خارجي و ايرانيها و نمايندگي*شرکت

 هاي فروش بليط هواپيما، قطار و اتوبوسدگيها و نماين*شرکت

  هاي بازرگاني، تجاري، توليدي، خدماتي،*دفاتر شرکت

 ها و بخش خصوصيهاي توزيع، مصرف ادارات و سازمان*تعاوني

 ها، تئاترهاها و موسسات تبليغي، سينما*شرکت

 *مدارس غيرانتفاعي و غيردولتي

 جهانگردي، زيارتيها و موسسات سياحتي و *دفاتر شرکت

 *دفاتر روزنامه، مطبوعات، موسسات دارالترجمه

 ها و...ها، پانسيون*مهدکودک

 ها و موسسات آموزشي غيرانتفاعي*دانشگاه

 هاها و مراکز بهداشتي و آزمايشگاهها، کلينيک، داروخانهمطب پزشکان * 

 هاي دامپزشکي، آمبوالنس خصوصي و..*کلينيک

 ، ماساژ طبي، پرورش اندام، راديولوژي و...*موسسات فيزيوتراپي

 دفاتر وکالي دادگستري –*دفاتر اسناد رسمي 

 *خدمات خودپرداز بانک

تبصره( چنانچه مشاغلي مشمول يا غيرمشمول قانون نظام صنفي در شهر موجود باشد بگونه اي که 

حتي االمکان بر در اين بند قيد نشده باشد، عوارض مربوط به اين بند با تشخيص شهرداري و 

 اساس نزديکترين مشاغل قيد شده در اين تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد.

هيأت  12/4/97مورخ  935الي  933و شماره  1/3/97مورخ  355(: دادنامه هاي شماره 2بند )

 عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال اين عنوان عوارض صادر شده است. 

و شماره  29/2/87مورخ  113يوان عدالت اداري طي دادنامه هاي شماره (: هيأت عمومي د8بند )

اداري وضع عوارض کسب و  19/10/96مورخ   1052و شماره  12/10/96مورخ  1033

پيشه)عوارض محلي( از بانکهاي دولتي، خصوصي، صتدوقهاي قرض الحسنه و موسسات مالي و 

 شوراي شهر تشخيص داده است. اعتباري را  منطبق بر قانون و در حدود اختيارات 

وضع  3/11/96مورخ  1136(: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 9بند )
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عوارض مشاغل از جمله دفاتر اسناد رسمي را  منطبق بر قانون و در حدود اختيارات شوراي 

 شهر تشخيص داده است.

نه کسبي مغاير با فعاليت موجود ( : چنانچه متصدي واحد کسب و پيشه داراي پروا1تبصره )

 علي مي باشد و ارتباطي با پروانه کسب صادره ندارد .  فباشد مالک محاسبه عوارض فعاليت 
 
 
 
 

 عوارض تغيير شغل و حق افتتاح محل کسب:  16تعرفه شماره 

 توضيحات منشاء قانوني ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف

 

1 

 

 عوارض تغییر شغل

 

 برابر عوارض سالیانه شغل جدید 

 80ماده 16بند 

قانون 

تشکیالت ، 

وظایف و 

انتخابات 

شوراهای 

اسالمی کشور 

و انتخاب 

شهرداران 

 1375مصوب 

با اصالحیه 

و   های بعدی

دادنامه های 

فوق الذکر 

 : چنانچه شهرداري بدون اخذ عوارض افتتاح پروانه کسب را صادر نموده(1) تبصره

باشد عوارض افتتاح کسب بر مبناي سال صدور مجوز در صورت داشتن تعرفه مصوب مي

گردد. چنانچه مؤدي در غير اين صورت بر اساس سال درخواست افتتاح کسب اقدام مي

داراي سابقه پرداخت عوارض صنفي و يا برگ تشخيص مالياتي در واحد تجاري و نيز 

ارض افتتاح کسب اولين سال پرداخت عوارض شغل مورد استعالم باشد مالک محاسبه عو

 باشد. صنفي و يا ارائه برگ تشخيص مالياتي در شغل مورد نظر مي

مورخ  935الي  933و شماره  1/3/97مورخ  355(: دادنامه هاي شماره 2) تبصره

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال اين عنوان عوارض  12/4/97

 صادر شده است. 
 

 

2 

 

 عوارض حق افتتاح محل کسب    

 

 برابر عوارض سالیانه شغل مورد نظر  3
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 : عوارض بر تبليغات محيطي به غير از تابلوهاي معرفي17 تعرفه شماره

 مصوب شهرداران انتخاب و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت، قانون  80ماده  25و  16بند منشاء قانوني :  تابلو هاي تبليغاتي و غير تبليغاتينوع عوارض : 

 قانون شهرداری و دادنامه های فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 92و ماده   55ماده  27و بند  بعدی های اصالحیه با 1375

 

 ماخذ و نحوه محاسبه عوارض :

N  *'P  عوارض ماهيانه =* عرض تابلو * طول تابلو 
 

 در محاسبه عوارض ماهيانه تابلو Nمقدار ضريب 

 N معبر نصب تابلو رديف

 2 فلکه پازنده خرداد 1

 2 خيابان قدس تا فلکه رجايي 2

 2 خيابان طالقاني تا اداره مخابرات 3

 2 خيابان طالقاني تا بيمارستان شهدا 4

 10 شيراز –جاده ني ريز  5

هیات عمومی  

دیوان عدالت 

 اداری
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 10 سيرجان-جاده ني ريز  6

 5/1 مواردساير  7

 
تخفیف  %20نمایند مشمول  مودیانی که مدارك مورد نیاز و پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات پسماند خود را در مهلت تعیین شده پرداخت -1

 جاری می شوند. عوارض تابلو در سال

معاف و مازاد بر آن براساس تابلوهای  130تا  120بانکها و موسسات اعتباری و دفاتر مرکز شرکتها ونمایندگیهای بیمه از پرداخت عوارض یك تابلو با عرض ساختمان و ارتفاع  -2

 شناسایی محاسبه می شود و در صورت داشتن تابلوی دوم عوارض آن براساس تابلو تبلیغاتی محاسبه خواهد شد.

ت تبلیغاتی می باشد مشمول عوارض انچه در ذیل تابلوهای شناسایی ) اعم از مجوز یا بدون مجوز( نام و تصویر یك نوع کاالی خاص درج شده باشد آن قسمت از تابلو که به صورچن -3

 می گردد. تبلیغاتی ) طبق ضوابط تابلوهای تبلیغاتی ( و مابقی ظبق ضوابط تابلوهای شناساسی با اعمال معافیت ( محاسبه

ع آوری خواهد نمود و هزینه های تابلوهای فرسوده و نازیبا ضمن دادن مهلت مناسب باید از سطح شهر جمع آوری و یا تعویض گردد در غیر اینصورت شهرداری راسا اقدام به جم -4

 تکرار مورد جمع آوری و ضبط می گردد .در زمان تحویل تابلوهای جمع آوری شده به مالك اخذ خواهد شد ، و در صورت  %15جمع اوری به اضافه 

تابلو و هزینه های جمع  در صورت عدم موافقت شهرداری با ادامه نصب مالك موظف به جمع آوری تابلو خواهد بود و در صورت عدم جمع آوری شهرداری نسبت به جمع آوری -5

 جمع آوری و ضبط می گردد .در زمان تحویل اخذ خواهد شد ، و در صورت تکرار نصب مورد  %15آوری به اضافه 

 

 عوارض تابلوهای منصوب به پشت بام-

و همچنين فروشگاهها ومجتمع تجاري و مسکوني و ... که به صورت تابلو P' 100مخابرات موسسات مالي و اعتباري  –شرکتهاي دولتي  -عوارض تابلوهاي پشت بام بانکها 

و  p'40تفريحي شهرداري ني ريز با ضريب  –بيلبورد و اسنند داشته باشند و تبليغات مرتبط با همان واحد را داشته باشد منوط به اخذمجوز از سازمان شهرداري رفاهي  –

ت گردد با مجوز محاسبه مي شود( ) با انعقاد ) در صورتيکه قبل از نصب عوارض پرداخ P 30'در صورت کسب مجوز با پرداخت يکسال کامل از ابتداي سال دوم با ضريب 

 قرارداد و بناي ماندگاري(

 (P5'در صورتيکه انجام تبليغات غيرمحاسبه عوارض بر مبناي بيلبورد تبليغاتي انجام مي گردد به ازايء هر متر مربع روزانه )  –تبصره 

طقه بندي پالک عمل در مورد تابلوهايي که در پشت بام مغازه ها يا فروشگاهها طوري نصب شده که از ميدان يا خيابان اصلي قابل رويت باشد باالترين قيمت من –تبصره 

 محاسبه عوارض خواهد بود.
 عدالت اداری در خصوص عدم ابطال این عنوان عوارض صادر شده است.  هیأت عمومی دیوان 20/8/92مورخ  551و شماره  26/2/96مورخ  153: دادنامه های شماره (1) تبصره
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معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری های کشور  24/5/97مورخ  24836ها و همچنین نامه شماره قانون شورا 80ماده  25قانون شهرداری و بند  92و ماده   55ماده  27(: به استناد بند 2) تبصره

 قابل وصول است.این عوارض 

 های دولتی نخواهد شد. (: وصول این عوارض  شامل ادارات دولتی و بیمارستان3) تبصره

 : عوارض  صدور مجوز نصب برای یك بار قابل وصول است. (4) تبصره

های تبلیغاتی فاقد مجوز با اعالم وهای تبلیغاتی سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز الزم از شهرداری اقدام نمایند در غیر این صورت شهرداری رأساً نسبت به جمع آوری تابل: کلیه مالکین تابلو(5) تبصره

 به عهده شهرداری نخواهد بود. کتبی اقدام خواهد نمود. در صورت ورود هر گونه خسارت به اموال آنان مسئولیتی

 

 شهری ) دکل های مخابراتی ، ترانسفورماتورها ، پست های مخابراتی و ....( صدور مجوز احداث تاسیسات عوارض :  18تعرفه شماره 

 توضيحات منشاء قانوني  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف

 

 

1 

تاسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب 

پست ترانسفورماتور ، پست گاز ، پست ، 

مخابرات ، تصفیه خانه های آب و فاضالب ، 

( و کلیه دکل BTSدکل های برق و مخابرات )

های ارتباطی ، کیوسك تلفن و غیره به ازای 

 هر مترمربع

200P' 

 80ماده 16بند 

تشکیالت قانون 

، وظایف و 

انتخابات 

شوراهای 

اسالمی کشور و 

انتخاب 

شهرداران 

با  1375وب مص

اصالحیه های 

 بعدی

هيات  14/09/96مورخ  889الي  888دادنامه هاي شماره ( : 1تبصره )

عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص عدم ابطال اين عنوان عوارض 

 صادر شده است .
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 قطع اشجار  عوارض:  19تعرفه شماره 

 توضيحات منشاء قانوني  محاسبه عوارضماخذ و نحوه  نوع عوارض رديف

 

1 

 50تا با محیط بن قطع اشجار  خسارت

 ء هر سانتیمتربه ازاسانتیمتر 

 

 

 ریال 000/125

 80ماده 16بند 

قانون 

تشکیالت ، 

وظایف و 

انتخابات 

شوراهای 

اسالمی کشور 

و انتخاب 

شهرداران 

 1375مصوب 

با اصالحیه 

 های بعدی

ائين نامه )قانون اصالح قانون حفظ و ( : رعايت مفاد 1تبصره)

مصوب  15/02/1389گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 

 شوراي عالي استانها( ضروري مي باشد .

( : در خصوص تخريب قسمتي از درخت طبق نظريه 3تبصره )

کارشناس فضاي سبز و تعيين درصد ميزان خسارت مبلغ 

 جريمه محاسبه مي گردد .

 

تقاضاي ذينفع جهت قطع درخت پس از  ( : در صورت2تبصره )

 1آيين نامه اجرايي ماده  7طرح موضوع در کميسيون ماده 

)قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها 

مصوب شوراي عالي استانها( و راي  15/02/1389مصوب 

درصد 70قطعي مبني بر قطع درخت ذينفع مکلف به پرداخت 

 4تعدادي درخت که حداقل از تعرفه و کاشت  عوارض موضوع

اصله کمتر نمي باشد جايگزين در همان مکان يا مکان هاي 

 

2 

تا  50خسارت قطع اشجار با محیط بن از 

 سانتیمتر به ازاء هر سانتیمتر 100

 

 

 ریال 000/190

 

3 

خسارت قطع اشجار با محیط بن بیشتر از 

 ء هر سانتیمترسانتیمتر به ازا 100

 

 

 ریال 000/270

 ریال 000/000/1 خسارت تخریب هر مترمربع گل فصلی 4

 ریال 000/500/1 خسارت تخریب هر متر مربع چمن 5

خسارت تخریب هر مترمربع گل کاری ) گل  6

 رز ، گیاهان پوششی ، درختچه و ..(

 ریال 000/000/3
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7 

 

 مي باشد . 7ديگر شهر به صالحديد کميسيون ماده   

 

 

 

 

 : عوارض ساليانه موتورسيکلت ها 20تعرفه شماره 

 توضيحات منشاء قانوني  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف

 80ماده 16بند  لریا« 40000»هزار  چهلسالیانه  های دو زمانه انواع موتورسیکلت 1

قانون 

تشکیالت ، 

وظایف و 

انتخابات 

شوراهای 

اسالمی کشور 

و انتخاب 

شهرداران 

 1375مصوب 

با اصالحیه 

 های بعدی

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های چهار زمانه با حجم  وتورسیکلتم 2

 100CCسیلندر تا 

 ریال« 50000»هزار پنجاه  سالیانه

های چهار زمانه با حجم  موتورسیکلت 3

 CC 150تا CC 101سیلندر از 

 ریال« 70000»هزار  هفتاد سالیانه

 

زمانه با حجم های چهار  موتورسیکلت 4

 CC 200تا CC 151سیلندر
 ریال« 90000»هزار  نود سالیانه

های چهار زمانه با حجم  موتورسیکلت 5

 CC 250تا CC 201سیلندر
 ریال« 110000»هزار یکصد و ده سالیانه

های چهار زمانه با حجم  موتورسیکلت 6

 CC 300تا CC 251سیلندر

 ریال« 150000»هزار یکصد و پنجاه سالیانه

 

 ریال« 250000»هزار  دویست و پنجاه سالیانههای چهار زمانه با حجم  موتورسیکلت 7



  

 

        Page 50    مسعود الیقمند                                                                                                                                                               حامد فرغت                                             

 رئیس شورای اسالمی شهر نی ریز                                                 شهردار نی ریز                     
 

 شهرداری نی ریز 1399تعرفه عوارض سال 

 به باال CC 301سیلندر

   

 

  

 

 عمران و توسعه شهری ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح هایعوارض :  21تعرفه شماره 

 توضيحات منشاء قانوني  ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع عوارض رديف

برای امالکی که پس از تعریض در بر معبر  1

 متر 10تا عمق   قرار می گیرند

-عرض معبر قدیم×)p'50×مساحت عرصه باقیمانده 

 عرض معبر جدید(

 80ماده 16بند 

قانون 

تشکیالت ، 

وظایف و 

انتخابات 

شوراهای 

اسالمی کشور 

و انتخاب 

شهرداران 

 1375مصوب 

با اصالحیه 

 های بعدی

ارزش افزوده ناشی از عمران و ( : زمان وصول عوارض 1تبصره )

به هنگام مراجعه مالک يا قائم مقام قانوني وي به  توسعه شهری

 شهرداري جهت هر امري در رابطه با ملک او قابل وصول خواهد بود . 

( : امالکي که در اثر تعريض معبر ، قسمتي از آن در تعريض 2تبصره )

ارزش افزوده ري خسارتي به مالک پرداخت ننمايد قرار گيرد و شهردا

در مقابل مطالبات مالک قابل تهاتر  ناشی از عمران و توسعه شهری

  است.

قبل از عقب نشيني  P( : در رابطه با بند يک مالک عمل 3تبصره )

مي باشد و ضمنًا امالکي که پس از تعريض در بر معبر قرار مي گيرند 

د استفاده نمي کند و در و پنجره در بر مادامي که مالک از بر جدي

  جديد احداث نمي نمايد مشمول پرداخت اين عوارض نخواهد بود.

( : امالکي که پس از اجراي طرح در جبهه هاي بعدي واقع 4تبصره )

ارزش افزوده ناشی از درصد از  50مي شوند به ازاي هر جبهه 

  .پرداخت گرددجبهه اول کسر و مابقي بايد  عمران و توسعه شهری

برای امالکی که پس از اجرای طرح دارای  2

 باقیمانده هستند

-عرض معبر قدیم×) p'40×مساحت عرصه باقیمانده

 عرض معبر جدید(

نشینی ندارند ولی معبر امالکی که عقب  3

 مشرف به ملك تعریض می شود

عرض معبر -عرض معبر قدیم×) p4'×مساحت عرصه

 جدید(

 

 

با عنايت به اينکه طرحهاي احداث ،تعريض، توسعه و اصالح معابر هزينه هاي سنگيني را براي شهرداري بهمراه دارد و از 

باقيمانده ملک و يا ملکي که با احداث معبر در بر آن قرار مي گيرد ارزش طرفي با احداث و عبور معبر از يک ملک براي 

 افزوده ايجاد مي شود لذا عوارض ارزش افزوده براي اينگونه امالک به شرح جدول باال اعالم مي گردد .

 
 

 مي باشد .مبلغ محاسبه شده  %30جدول باال حداکثر  2و  1( : مبلغ پرداختي توسط مالک در خصوص رديف 7تبصره )
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( : در صورت اخذ غرامت از طرف مالک در خصوص امالک واقع در بر خيابان هاي اصلي و تجاري شهرداري مي 8تبصره )

 تواند از نظر کارشناس رسمي دادگستري استفاده نمايد .

 
 

ها توسط يکي از چنانچه ملکي واقع در بر معابر و خيابان( : 5تبصره )

 لکو به م يمالکين ملک همجوار )پشت جبهه و برهاي آن( خريدار

ارزش افزوده ناشی از خود الحاق نمايد به شرح اين تعرفه شامل 

 خواهد بود.  عمران و توسعه شهری

در زمان اجراي طرح محاسبه و يا با غرامت  فوقعوارض ( : 6تبصره )

تهاتر و يا از  با پروانه ساختماني و عوارض مشرفيت حاصله از تخريب

 .مالک وصول خواهد شد

 

 


