
 

p'شاخص محاسبه عوارض محلی و بهاء خدمات 

 محمد رضا شاهمرادی                                                      حامد فرغت 

 ریز سالمی شهر نیارئیس شورای                                                          شهردار نی ریز          
 

 

 

 

 

 

شاخص محاسبه عوارض محلی و بهاء 

 خدمات شهرداری نی ریز

 1400سال 

 

 

 

 



 

p'شاخص محاسبه عوارض محلی و بهاء خدمات 

 محمد رضا شاهمرادی                                                      حامد فرغت 

 ریز سالمی شهر نیارئیس شورای                                                          شهردار نی ریز          
 

 ( نی ریز 1)   بلوک

 خرداد تا ضلع شمالی خیابان مطهری 15ضلع غربی خیابان قدس از میدان  -

 قدس تا بلوار استقاللضلع شمالی خیابان مطهری از خیابان  -

 ضلع شرقی بلوار استقالل از ضلع شمالی خیابان مطهری تا نبش میدان فضل بن حاتم نی ریزی -

 خرداد تا میدان فضل بن حاتم نی ریزی 15ضلع جنوبی خیابان ولی عصر از فلکه  -

 قیمت به ریال شرح موقعیت محل ردیف

 200000 خرداد 15میدان  1

 180000 خرداد تا نبش کوچه بهداری 15خیابان قدس از میدان  2

 120000 امالک واقع در خیابان قدس از کوچه بهداری تا نبش خیابان مطهری 3

 50000 ضلع شمالی خیابان مطهری از نبش خیابان قدس تا نبش خیابان جانبازان 4

 40000 ی(لیمانس)شهید سردار  ضلع شمالی خیابان مطهری از نبش خیابان جانبازان تا بلوار استقالل 5

 50000 م نی ریزن حاتاز نبش خیابان مطهری تا میدان فضل ب )شهید سردار سلیمانی(ضلع شرقی بلوار استقالل 6

 60000 میدان فضل بن حاتم نی ریزی 7

 100000 ضلع جنوبی خیابان ولی عصر از میدان فضل تا نبش میدان پانزدهم خرداد  8

 60000 چهار راه جانبازان تا چهار راه خیابان مطهریطرفین خیابان جانبازان از  9

 35000 طرفین کوچه بهداری از خیابان قدس تا تقاطع جانبازان 10

 30000 کوچه های واقع در بلوک فوق 11

12   
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 ( نی ریز 2بلوک  ) 

 بسیج مستضعفانضلع غربی خیابان قدس و امام مهدی از ضلع جنوبی خیابان مطهری تا ضلع شمالی خیابان  -

 ضلع شمالی خیابان بسیج از تقاطع خیابان امام مهدی تا بلوار استقالل -

 خیابان بسیج تا خیابان مطهری نبش ضلع شرقی بلوار استقالل از    -

 ضلع جنوبی خیابان مطهری از خیابان امام مهدی تا تقاطع بلوار استقالل -

 قیمت به ریال شرح موقعیت محل ردیف

 70000 خیابان قدس از خیابان مطهری تا نبش کوچه حسینیه حمزهضلع غربی  1

 40000 ضلع غربی خیابان امام مهدی از کوچه حسینیه حمزه تا نبش خیابان بسیج 2

 30000 ی()شهید سردار سلیمان ضلع شمالی خیابان بسیج از خیابان امام مهدی تا بلوار استقالل 3

 45000 مطهری از نبش خیابان بسیج تا نبش خیابان سردار سلیمانی()شهید   ضلع شرقی بلوار استقالل 4

 35000 طرفین خیابان جانبازان )از چهار راه مطهری تا چهار راه بسیج( 5

 50000 ضلع جنوبی خیابان مطهری از خیابان قدس تا نبش خیابان جانبازان 6

 40000 ضلع  جنوبی خیابان مطهری از نبش خیابان جانبازان تا بلوار استقالل  7

 18000 کوچه های واقع در بلوک فوق  8
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 ( نی ریز 3بلوک  ) 

 ضلع غربی خیابان امام مهدی از خیابان بسیج تا ضلع شمالی خیابان قائم -

 بلوار استقاللضلع شمالی خیابان قائم غربی از خیابان امام مهدی تا  -

 ضلع شرقی بلوار استقالل از خیابان قائم تا خیابان بسیج    -

 ضلع جنوبی خیابان بسیج از بلوار استقالل تا خیابان امام مهدی -

 قیمت به ریال شرح موقعیت محل ردیف

 40000 نبش خیابان بسیج تا نبش خیابان قائم غربی ضلع غربی خیابان امام مهدی از 1

 30000 ضلع شمالی خیابان قائم غربی از خیابان امام مهدی تا بلوار استقالل  2

 30000 ضلع شرقی بلوار استقالل از نبش خیابان بسیج تا نبش خیابان قائم غربی 3

 30000 ضلع جنوبی خیابان بسیج از نبش بلوار استقالل تا نبش  خیابان امام مهدی  4

 28000 چهار راه بسیج تا چهار راه قائم(طرفین خیابان جانبازان )از  5

 18000 کوچه های واقع در بلوک فوق  6
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 ( نی ریز 4بلوک  ) 

 انتهای بلوار شهید جمشید زردشتضلع غربی خیابان امام مهدی و بلوار شهید جمشید زردشت از قائم غربی تا  -

 امام حسین از بلوار شهید زردشت تا میدان  خیابان مدرس ضلع شمالی  -

 بلوار استقالل از میدان امام حسین تا خیابان قائم غربی  شرقی  ضلع    -

 ضلع جنوبی خیابان قائم غربی از بلوار استقالل تا خیابان امام مهدی -

-  

 قیمت به ریال شرح موقعیت محل ردیف

 25000 شت ضلع غربی خیابان امام مهدی از نبش قائم غربی تا انتهای بلوار شهید جمشید زرد 1

 25000 ضلع شمالی خیابان مدرس از انتهای بلوار شهید زردشت تا میدان امام حسین   2

 22000 ضلع غربی بلوار استقالل از میدان امام حسین تا خیابان قائم غربی  3

 30000 ضلع جنوبی قائم غربی از بلوار استقالل تا خیابان امام مهدی   4

 25000 طرفین خیابان فدائیان اسالم و خیابان شهید صدوقی  5

 18000 کوچه های واقع در بلوک فوق 6

 5000 مزروعی واقع در بلوک فوق باغات و اراضی 7
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 ( نی ریز 5بلوک  ) 

 انتهای بلوار شهید جمشید زردشتخیابان قائم شرقی تا نبش ضلع شرقی خیابان امام مهدی از  -

 کوچه ی تاالر وزرا  به  سمت قلعه ی خواجهخیابان قائم شرقی و امتدادآن تا انتهای  جنوبیضلع  -

 ضلع شرقی مسیر کوچه باغ بعد از تاالر وزرا تا قلعه ی خواجه     -

 ضلع جنوبی کوچه باغ الستون از قلعه ی خواجه تا انتهای بلوار شهید جمشید زردشت -

 قیمت به ریال شرح موقعیت محل ردیف

 25000 ضلع شرقی خیابان امام مهدی از نبش خ قائم شرقی تا انتهای بلوار زردشت 1

 35000 ضلع جنوبی خیابان قائم شرقی  2

 22000 طرفین خیابان خلیج فارس و خیابان گلها ) چاپ گلبرگ ( 3

 45000 ضلع جنوبی بلوار سرداران شهید تا قبل از پیچ سرداران 4

 23000 کوچه های منشعب از ضلع جنوبی بلوار سرداران  5

 19000 کوچه های منشعب ازخیابان خلیج فارس 6

 18000 حد واسط ردیفهای فوق واقع در کوچه ها 7

 5000 باغات و اراضی مزروعی بلوک فوق  8

 13000 جهت ساخت و سازاراضی واقع در خارج از محدوده و حریم شهر  9
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 ( نی ریز 6 بلوک  )

 خرداد 15قائم شرقی تا نبش میدان  ضلع شرقی خیابان امام مهدی از  -

 فجر و استخر تا قلعه ی خواجه    ضلع خط فرضی که از خیابان -

 ضلع شمالی قائم شرقی از کوچه تاالر وزرا تا قلعه ی خواجه   -
 خرداد تا میدان فلسطین  15ضلع جنوبی خیابان طالقانی از میدان        -ع    

 قیمت به ریال شرح موقعیت محل ردیف

 200000 خرداد  15میدان  1

 180000 خرداد تا کوچه پست   15ضلع شرقی خیابان قدس از میدان  2

 120000 ضلع شرقی خیابان قدس از کوچه پست تا کوچه شهید اکتسابی )جنب مخابرات(  3

 45000 ضلع شرقی خیابان امام مهدی  از کوچه شهید اکتسابی  تا نبش خیابان قائم شرقی   4

 150000 خرداد تا نبش بلوار سرداران  15ضلع جنوبی خیابان طالقانی از میدان  5

 120000 ضلع جنوبی خیابان طالقانی از بلوار سرداران تا فلکه شهداء 6

 35000 شرقی ضلع شمالی خیابان قائم 7

 50000 بلوار  بعد از پیچطرفین بلوار سرداران از ابتدای بلوار سرداران تا 8

 30000 امالک واقع در طرفین بلوار شهید کاتوزیان و طرفین بلوار امیرکبیر 9

 30000 امالک واقع در طرفین خیابان فجر )استخر( و خیابان نشاط  10

 100000 ن طالقانی امالک واقع در   طرفین کوچه ی پاساژ گل سرخ و  بانک ملت تا مدرسه تربیت و طرفین کوچه پارکینگ شهرداری تا خیابا 11

 30000 ت بغیر از کوچه پارکینگ شهرداری ، کوچه پاساز الله سرخ و بانک مل A6امالک واقع در بلوک  12

 25000 بلوک فوق   D6و   B6کوچه های واقع در بلوک  13

کوچه چااپ  )ضلع شمال قائم شرقی از انتهای سرداران مابین خیابان قائم و C6کوچه های واقع در بلوک  14

 الله صرفا برای بافت قدیم (

18000 

 24000 زرا (و)بلوار سرداران تا کوچه شهدا بصورت موازی تا انتهای کوچه تاالر  F6کوچه واقع در بلوک  15

 5000 باغات و اراضی مزروعی بلوک فوق  16

 ( نی ریز 7بلوک ) 
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 خرداد تا خیابان روبروی مدرسه دانشمند  15ضلع شرقی خیابان امام خمینی از میدان  -

 ضلع جنوبی خیابان احمد نی ریزی) دانشمند( تا چهار راه حسینه سادات  -

 طالقانیضلع غربی خیابان خلیل شهید از چهار راه سادات تا خیابان  -

 خرداد 15ضلع شمالی خیابان طالقانی از خیابان ابوذر تا میدان  -

 قیمت به ریال شرح موقعیت محل ردیف

 200000 خرداد  15میدان  1

 150000 خرداد تا نبش خیابان ابوذر  15ضلع شمالی خیابان طالقانی از میدان  2

 60000 یی(پل حلوا نبش خیابان شهید فقیهی) خرداد تا 15ضلع شرقی خیابان امام خمینی )ره( از میدان  3

 35000 ضلع شرقی خیابان امام خمینی )ره( از پل حلوایی تا نبش خیابان احمد نی ریزی) دانشمند( 4

 25000 ضلع جنوبی خیابان احمد نی ریزی )دانشمند  ( 5

 23000 ضلع غربی خیابان خلیل شهیداز نبش خیابان احمد نی ریزی )دانشمند( تا مسجد النبی  6

 25000 ضلع غربی خیابان ابوذر از مسجد النبی تا تقاطع خیابان طالقانی   7

 23000 طرفین خیابان شهید فقیهی 8

 18000 کوچه های واقع در بلوک فوق  9

10   
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 ( نی ریز 8بلوک ) 

 ضلع شرقی خیابان موسی کالنتری از نبش خیابان احمد نی ریزی )دانشمند( تا پلیس راه نی ریز -

 ضلع شمالی خیابان احمد نی ریزی )دانشمند(از خیابان موسی کالنتری  تا خیابان خلیل شهید -

 ضلع غربی خیابان خلیل شهید از چهار راه محله سادات بصورت موازی در امتداد پیرمراد تا پلیس راه نی ریز  -

 ضلع جنوبی جاده سیرجان از پلیس راه نی ریز تا زیر گردنه الی رز -

 قیمت به ریال شرح موقعیت محل ردیف

 30000 رخستاالر پذیرائی یاقوت تا )دانشمند( ضلع شرقی خ امام خمینی از نبش خ احمد نی ریزی  1

 20000 سدگان قدتاالر پذیرائی یاقوت سرخ تا سه راهی پاشهید موسی کالنتری از  بلوارضلع شرقی  2

 20000 ضلع شمالی خیابان احمد نی ریزی 3

 20000 ضلع غربی خیابان خلیل شهید از تقاطع احمد نی ریزی تا پیر مراد 4

 16000 کوچه های واقع در بلوک فوق  5

 5000 واقع در بلوک فوق  و اراضی باغات 6

 13000 جهت ساخت و سازاراضی واقع در خارج از محدوده و حریم شهر  7
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                                                                                                     ( نی ریز 9بلوک  ) 

 ضلع شمالی خیابان دکتر فاتحی از خیابان خلیل شهید تا آسیاب اولی -

 یرجانس -ضلع شرقی خیابان خلیل شهید از خیابان دکتر فاتحی تا تقاطع جاده شیراز -

 از جنوب به طرف شمال تا تقاطع جاده سیرجانضلع غربی خط فرضی  -

 یرجان از تقاطع خلیل شهید تا تأسیسات شرکت پارادیسس -ضلع جنوبی جاده شیراز -

 قیمت به ریال شرح موقعیت محل ردیف

 23000 تا حسینیه محله سادات  مسجد النبیضلع شرقی خیابان خلیل شهید از  1

 22000 محله سادات تا انتهای خیابان پیر مرادحسینیه ضلع شرقی خیابان خلیل شهید از  2

 23000 طرفین خیابان احمد نی ریزی  3

 25000 بعد از پیچ بهداشت تا مسجد النبی از  لنگرضلع شمالی خیابان  4

 16000 کوچه های واقع در بلوک فوق  5

 5000 و اراضی واقع در بلوک فوق  باغات 6

 13000 جهت ساخت و سازاراضی واقع در خارج از محدوده و حریم شهر  7
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 ( نی ریز 10) بلوک 

 ضلع جنوبی خیابان دکتر فاتحی )لنگر( از خیابان ابوذر تا پیچ بهداشت   -

 ضلع شمالی خیابان طالقانی از نبش خیابان بهداشت تا نبش خیابان ابوذر  -

 ضلع شرقی خیابان ابوذر از خیابان طالقانی تا خیابان لنگر  -

 ضلع غربی خیابان بهداشت از سرپیچ بهداشت تا خیابان طالقانی  -

 قیمت به ریال شرح موقعیت محل ردیف

 25000 ضلع شرقی خیابان ابوذر از نبش خیابان طالقانی تا نبش خیابان لنگر 1

 150000 خیابان ابوذر تا نبش خیابان بهداشتضلع شمالی خیابان طالقانی از نبش  2

 40000 طرفین خیابان بهداشت  تا  اخر پیچ خیابان بهداشت 3

 25000 نبش خیابان ابوذر از بعد از پیچ بهداشت تا  ضلع جنوبی خیابان لنگر 4

 18000 کوچه های واقع در بلوک فوق  5

 5000  واقع در بلوک فوق اراضی  باغات و 6
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  ( نی ریز 11بلوک  )  

 خرداد تا خیابان امام حسین )ع( 15ضلع غربی خیابان امام خمینی از میدان  -

 تقاطع جانبازانخرداد تا  15ضلع شمالی خیابان ولی عصر )عج( از میدان  -

 از خیابان امام خمینی  تا تقاطع خیابان جانبازان خیابان امام حسین )ع( ضلع جنوب و شرق -

 قیمت به ریال موقعیت محلشرح  ردیف

 200000 خرداد 15میدان  1

 60000 لوائی(خرداد تا نبش خیابان امام حسین)پل ح 15ضلع غربی خیابان امام خمینی از میدان  2

 100000 (خرداد تا نبش خیابان امام حسین)ع 15ضلع شمالی خیابان ولی عصر )عج( از میدان  3

 30000 سین مام حضلع شرقی و جنوبی خیابان امام حسین)ع( از تقاطع جانبازان تا انتهای خیابان ا 4

 25000 طرفین خیابان جدیداالحداث جنب مسجد جامع مهدی و جنب مصالء 5

 18000 کوچه های واقع در بلوک فوق 6

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

p'شاخص محاسبه عوارض محلی و بهاء خدمات 

 محمد رضا شاهمرادی                                                      حامد فرغت 

 ریز سالمی شهر نیارئیس شورای                                                          شهردار نی ریز          
 

 ( نی ریز 12بلوک  ) 

 خیابان امام حسین )ع( تا میدان فضل ازولی عصر )عج(  خیابان شمالیضلع  -

 غربی خیابان امام حسین از مسجد امام حسین )ع( تا تقاطع خیابان جانبازان ضلع  -

 میدان فضل تا خیابان انقالب شرقی بلوار آزادی ازضلع     -

 امام حسین )ع مسجدضلع جنوبی خیابان انقالب از بلوار آزادی تا  -

 قیمت به ریال شرح موقعیت محل ردیف

 100000 خیابان ولی عصر )عج( از نبش خیابان امام حسین تا میدان فضل 1

 60000 میدان فضل بن حاتم نی ریزی 2

 30000 ضلع شرقی بلوار آزادی 3

 22000 ضلع جنوبی خیابان انقالب از میدان دانشجو تا تقاطع خیابان امام حسین)ع( 4

 30000 نبش خیابان ولی عصرضلع غربی خیابان امام حسین)ع( از تقاطع تا  5

 18000 کوچه های واقع در بلوک فوق 6

 5000 باغات و اراضی واقع در بلوک فوق 7

   

 

 

 

 

 

 

 



 

p'شاخص محاسبه عوارض محلی و بهاء خدمات 

 محمد رضا شاهمرادی                                                      حامد فرغت 

 ریز سالمی شهر نیارئیس شورای                                                          شهردار نی ریز          
 

 ( نی ریز 13بلوک  ) 

 ضلع شمالی بلوار ولی عصر )عج( از میدان فضل تا تقاطع جاده  -

 یرجان از سه راهی تا جاده کشتارگاه قدیم س -ضلع شرقی جاده شیراز -

 ضلع جنوبی کشتارگاه قدیم و بلوار امام علی )ع(     -

 میدان دانشجوضلع غربی بلوار آزادی از میدان فضل تا  -

 قیمت به ریال شرح موقعیت محل ردیف

 60000 میدان فضل بن حاتم نی ریزی 1

 50000 ضلع شمالی بلوار ولی عصر )عج( از میدان فضل بن حاتم نی ریزی تا تقاطع جاده 2

 25000 ضلع شرقی جاده )بلوار امام رضا( از تقاطع تا کشتارگاه قدیم  3

 28000 ضلع غربی  بلوار آزادی از میدان فضل تا میدان دانشجو 4

 23000 یرجانس -ضلع جنوبی بلوار امام علی  تا تقاطع جاده نی ریز  5

 18000 کوچه های واقع در بلوک فوق  6

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

p'شاخص محاسبه عوارض محلی و بهاء خدمات 

 محمد رضا شاهمرادی                                                      حامد فرغت 

 ریز سالمی شهر نیارئیس شورای                                                          شهردار نی ریز          
 

 ( نی ریز 14بلوک ) 

 ضلع غربی خیابان امام خمینی از خیابان امام حسین )ع( تا انتهای بلوار موسی کالنتری )سه راه پادگان قدس(    -

 یرجانس -ضلع شمالی خیابان امام حسین )ع( و ضلع شمالی خیابان انقالب تا جاده شیراز  -

 یرجان از جاده قدیمی کشتارگاه )امتداد خیابان انقالب( تا سه راهی پادگان قدسس -ضلع شرقی جاده شیراز      -

 یرجان از جاده قدیمی از تلمبه جهاد سازندگی تا سه راهی پادگان قدسس -ضلع جنوبی جاده شیراز  -

 قیمت به ریال شرح موقعیت محل ردیف

 30000 خیابان امام حسین )ع( تا دبیرستان دانشمندضلع غربی خیابان امام خمینی از  1

 25000 خقوت سرروبروی تاالر پذیرائی یاضلع غربی خیابان امام خمینی از دبیرستان دانشمند تا  2

 20000 دسادگان قپروبروی تاالر پذیرائی یاقوت سرخ تا سه راهی ضلع غربی خیابان امام خمینی از   4

 27000 حسین )ع( از خیابان امام خمینی تا میدان دانشجوضلع شمالی خیابان امام  5

 23000 یرجانس -بلوار امام علی  تا تقاطع جاده نی ریز  شمالیضلع  6

 25000  سه راهی پادگان قدستا  بلوار امام علیضلع شرقی جاده )بلوار امام رضا( از  7

 23000 طرفین خیابان شمس المعالی ، گلشن ، خضر ، کانال گودچاهی و خیابان گلستان  8

 16000 کوچه های واقع در بلوک فوق 9

 5000 باغات و اراضی بلوک فوق  10

 13000 جهت ساخت و سازاراضی واقع در خارج از محدوده و حریم شهر  11

   

 

 

 

 



 

p'شاخص محاسبه عوارض محلی و بهاء خدمات 

 محمد رضا شاهمرادی                                                      حامد فرغت 

 ریز سالمی شهر نیارئیس شورای                                                          شهردار نی ریز          
 

 ( نی ریز 15بلوک  ) 

 تا میدان امام حسین استقالل از میدان فضل  بلوار ضلع غربی -

 میدان فضل  پارک معلم تا ضلع جنوبی بلوار ولی عصر )عج( از -

 زیر گذر تا پارک معلم از تقاطع  شیراز -نی ریزضلع شرقی جاده     -

 بلوار مدرس از میدان امام حسین تا زیرگذر بلوار امام رضا)ع(ضلع شمالی     -

 به ریالقیمت  شرح موقعیت محل ردیف

 60000 بن حاتم نی ریزی  میدان فضل 1

 50000 ضلع غربی بلوار استقالل  تا خیابان شهاب نی ریزی 2

 40000 ضلع غربی بلوار استقالل  از نبش خیابان شهاب تا خیابان نواب صفوی 3

 35000 ضلع غربی بلوار استقالل  از نبش خیابان نواب صفوی تا اداره آموزش و پرورش 4

 30000 (حسین ضلع غربی بلوار استقالل  از اداره آموزش و پرورش تا انتهای بلوار)میدان امام 5

 30000 ضلع شمالی بلوار مدرس از میدان امام حسین تا نبش بلوار امام رضا  6

 30000 ضلع شرقی بلوار امام رضا)ع( از چهارراه شهرک سنگ تا پارک معلم 7

 50000 ضلع جنوبی بلوار ولی عصر )عج( از پارک معلم تا میدان فضل  8

 25000 طرفین خیابان شهاب نی ریزی و بلوار شهید کردگاری و خیابان بین دو پارک 9

 30000 طرفین خیابان نواب صفوی 10

 17000 کوچه های واقع در بلوک فوق 11

 5000 باغات و اراضی مزروعی حد واسط ردیف های فوق 12

 13000 جهت ساخت و سازاراضی واقع در خارج از محدوده و حریم شهر  13

 

 



 

p'شاخص محاسبه عوارض محلی و بهاء خدمات 

 محمد رضا شاهمرادی                                                      حامد فرغت 

 ریز سالمی شهر نیارئیس شورای                                                          شهردار نی ریز          
 

 ( نی ریز 16بلوک ) 

 یرجان از پارکینگ گردنه استهبان تا پادگان قدس س -ضلع غربی جاده شیراز             

 قیمت به ریال شرح موقعیت محل ردیف

 30000 ضلع غربی بلوار امام رضا )ع( از پارک جنگلی  تا رستوران گل سرخ  1

 25000 بلوار امام رضا )ع( از میدان ورودی شهر تا پادگان قدس 2

 20000 طرفین جاده ی نی ریز به شهرک سنگ 3

 20000 طرفین  بلوار شهید محالتی )دارالرحمه( از ابتدای بلوار تا خواجه احمد انصاری 4

 15000 کوچه های واقع در بلوک فوق 5

 20000 برای کاربری های تجاری واقع در شهرک سنگ  کامال 6

 5000 واقع در بلوک فوقباغات و اراضی  7

 13000 جهت ساخت و سازاراضی واقع در خارج از محدوده و حریم شهر  8

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

p'شاخص محاسبه عوارض محلی و بهاء خدمات 

 محمد رضا شاهمرادی                                                      حامد فرغت 

 ریز سالمی شهر نیارئیس شورای                                                          شهردار نی ریز          
 

                   ( نی ریز 17بلوک ) 

 مدرس از زیرگذر تا انتهای بلوار شهید جمشید زردشت و امتداد ان تا قلعه ی خواجهضلع جنوبی بلوار  -

 ضلع شرقی بلوار امام رضا  از پارکینگ ابتدای گردنه استهبان تا زیر گذر -

 از قلعه ی خواجه تا آسیاب آبادزردشت و امتداد ان تا جاده ی بیدبخون   -

 قیمت به ریال شرح موقعیت محل ردیف

 25000 بلوار مدرس از تقاطع بلوار شهید جمشید زردشت تا نبش خیابان گردان کمیل  1

 22000 کمیل تا زیر گذر گردان بلوار مدرس از نبش خیابان  2

 22000 استهبان از زیر گذر  تا پارکینگ ابتدای گردنه –ضلع شرقی جاده نی ریز  3

 30000 کارگرطرفین بلوار پاسداران از فلکه گاز تا میدان  4

 25000 طرفین خیابان کارگر ، و خیابان ضلع شرقی فاز دوم به طرف آسیاب  5

بی فاز یاک و متری فرزانگان و خیابانهای ضلع غر20طرفین خیابانهای کمیل ، عطار ، خیام ،شهدای گمنام ،  6

 دو 

24000 

 18000 کوچه های واقع در بلوک فوق 7

 5000 باغات و اراضی  بلوک  فوق  8

 13000 جهت ساخت و سازاراضی واقع در خارج از محدوده و حریم شهر  9

   

 

 

 

 

 

 



 

p'شاخص محاسبه عوارض محلی و بهاء خدمات 

 محمد رضا شاهمرادی                                                      حامد فرغت 

 ریز سالمی شهر نیارئیس شورای                                                          شهردار نی ریز          
 

 ( نی ریز 18)  بلوک

 ضلع شمالی خیابان طالقانی از نبش خیابان بهداشت تا انتهای بلوار میرزا کوچک خان جنگلی -

 انتهای بلوار میرزا کوچک خان جنگلی تا سیل بند بعد از مسکن مهر  -

  ضلع شمالی سیل بند تا موازات خیابان بهداشت  -

 ضلع شرقی خیابان بهداشت از   نبش خیابان بهداشت تا سیل بند  -

 قیمت به ریال شرح موقعیت محل ردیف

 120000 ضلع شمالی خیابان طالقانی از نبش بهداشت تا فلکه شهدا 1

 90000 ضلع شمالی خیابان طالقانی از فلکه شهدا تا فلکه سرباز 2

 50000 گلیضلع شمالی بلوار کوچک جنگلی از نبش بلوار نصر تا انتهای بلوار میرزا کوچک خان جن 3

 40000 طرفین خیابان بهداشت تا سه راهی کوچه باغ 4

 50000 طرفین بلوار نصر 5

 35000 یت طرفین خیابان تختی ، عمان ، خیابان منابع طبیعی ، خیابان محیط زیست  و بلوار وال 6

 20000 جمال آباد و مسکن مهر  اراضی و امالک واقع در 7

 24000 کوچه های واقع در بلوک فوق  9

 5000 باغات و اراضی مزروعی بلوک فوق  10

 13000 اراضی واقع در خارج از محدوده و حریم شهر جهت ساخت و ساز 11

 

 

 

 

 

 



 

p'شاخص محاسبه عوارض محلی و بهاء خدمات 

 محمد رضا شاهمرادی                                                      حامد فرغت 

 ریز سالمی شهر نیارئیس شورای                                                          شهردار نی ریز          
 

 19بلوک   

 ضلع جنوبی خیابان طالقانی از میدان شهدا  تا گوراب  -

 از گوراب تا مسجد ابوالفضل قلعه ی خواجه   -

 قلعه ی خواجه در امتداد مسیر استخر کوه سرخ و خیابان فجر و خیابان طالقانی    -

 قیمت به ریال شرح موقعیت محل ردیف

 90000 ضلع جنوبی خیابان طالقانی از فلکه شهداتا فلکه سرباز 1

 50000 بلوار میرزا کوچک خان از فلکه سرباز تا انتهای بلوار میرزا کوچک خان جنگلی  2

 

3 

نتظاام ، امتری پشت کالنتری و ادامه بلوار نشاط ، طارفین خ شاهرک 30بهمن ، خ  22طرفین خیابان بهار، 

ن فاروردین و طارفی 12متری انتهای شهرک انتظاام و طارفین خیاباان20طرفین خ شهرک آزادی، خیابان 

 خیابان شهید اکرام پور 

 

 

30000 
 

 24000 کوچه های واقع در بلوک فوق  4

 5000 باغات و اراضی واقع در بلوک فوق  5

 13000 اراضی واقع در خارج از محدوده و حریم شهر جهت ساخت و ساز 6

   

 

 

 

 


