
ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوبعوارض پیشنهادیعوارض مصوب

1400 سال 1400سال 1399 سال 

443%280p%280p%280p110201

444%410p%410p%410p110201

445%550p%550p%550p110201

446%690p%690p%690p110201

447%960p%960p%960p110201

448%1380p%1380p%1380p110201

44924p24p24p110202

45030p30p30p110202

45116p16p16p110202

45215p15p15p110202

45312p12p12p110202

45412p12p12p110202

45511p11p11p110202

فرماندار آبيک :       رئيس شوراي اسالمي شهر 

شهرام احمد پورفرانک فيض الهي

شهردار آبيک

مرتضي کشاورز کلهر

کد درآمدی

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره تجاري و کارگاهی يک واحد در سوم و باالتر 

 متر مربع 3000 بیش از زير بنا تا 

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره تجاري و کارگاهی يک واحد در زيرزمین 

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره تجاري و کارگاهی يک واحد در همكف 

              محمد مرادي 

37:        صفحه 

 متر مربع 600 زير بنا تا 

شــــــــــــــرح    عــــــــــــــوارضرديف 

 متر مربع 200 زير بنا تا 

   تعرفه عوارض شهرداري آبيك 

:                            مدیر امور مالي 

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره تجاري  و کارگاهی يک واحد  در اول 

:        مسئول در آمد 

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره نیم طبقه  تجاري و کارگاهی  

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره انباري تجاري و کارگاهی  

 متر مربع 3000 زير بنا تا 

:بشرح ذیل   (مسكوني آپارتماني  )      عوارض صدور پروانه ساختماني 

یک واحدي (کارگاهي)و   (تجاري  )عوارض صدور پروانه ساختماني 

فرامرز مهدوي

 متر مربع 1500 زير بنا تا 

 متر مربع 400 زير بنا تا   

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره تجاري  و کارگاهی يک واحد  در دوم 



ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوبعوارض پیشنهادی عوارض مصوب

1400 سال 1400سال 1399 سال 

45624p +n /10*24p24p +n /10*24p24p +n /10*24p110202

45730p +n /10*30p30p +n /10*30p30p +n /10*30p110202

45816p +n /10*16p16p +n /10*16p16p +n /10*16p110202

45915p +n /10*15p15p +n /10*15p15p +n /10*15p110202

46012p +n /10*12p12p +n /10*12p12p +n /10*12p110202

46112p +n /10*12p12p +n /10*12p12p +n /10*12p110202

46211p +n /10*11p11p +n /10*11p11p +n /10*11p110202

46315p15p15p110202

46422p22p22p110202

46515p15p15p110202

46611p11p11p110202

46710p10p10p110202

4684p4p4p110202

46910p10p10p110202

فرماندار آبيک:       رئيس شوراي اسالمي شهر 

شهرام احمد پورفرانک فيض الهي

   تعرفه عوارض شهرداري آبيك 

شهردار آبيک

           مرتضي کشاورز کلهر

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره اداري در سوم و باالتر 

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره نیم طبقه  اداري  

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره انباري اداري   

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره اداري در اول 

 محمد مرادي فرامرز مهدوي

:                        مدیر امور مالي  :        مسئول در آمد 

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره اداري در دوم 

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره اداري در زيرزمین 

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره اداري در همكف 

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره تجاري و کارگاهی در زيرزمین 

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره تجاري و کارگاهی  در همكف 

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره تجاري  و کارگاهی   در اول 

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره تجاري  و کارگاهی  در دوم 

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره تجاري و کارگاهی يدر سوم و باالتر 

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره انباري تجاري و کارگاهی  

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره نیم طبقه  تجاري و کارگاهی  

کد درآمدی

38:        صفحه 

شــــــــــــــرح    عــــــــــــــوارضرديف 

(کارگاهي)و   (تجاري  )عوارض صدور پروانه ساختماني چند واحد 

عوارض صدور پروانه ساختماني یک واحد اداري 



ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوبعوارض پیشنهادی عوارض مصوب

1400 سال 1400سال 1399 سال 

47015p +n /10*15p15p +n /10*15p15p +n /10*15p110202

47122p +n /10*22p22p +n /10*22p22p +n /10*22p110202

47215p +n /10*15p15p +n /10*15p15p +n /10*15p110202

47311p +n /10*11p11p +n /10*11p11p +n /10*11p110202

47410p +n /10*10p10p +n /10*10p10p +n /10*10p110202

4754p +n /10*4p4p +n /10*4p4p +n /10*4p110202

47610p +n /10*10p10p +n /10*10p10p +n /10*10p110202

47718p18p18p110202

4788p8p8p110202

47965p65p65p110202

48032p32p32p110202

4817p7p7p110202

4827p7p7p110202

483160p160p160p110202

عوارض  صدور پروانه ساختمان اماکن ،آموزشي،ورزشي،فرهنگي،هنري و بهداشتي درماني

48414p14p14p110202

48514p14p14p110202

48614p14p14p110202

:فرماندار آبيک :       رئيس شوراي اسالمي شهر 

شهرام احمد پورفرانک فيض الهي

   تعرفه عوارض شهرداري آبيك 

(هر متر مربع)عوارض پذيره  خارج از محدوده طرح جامع 

(هر متر مربع)عوارض پذيره  همكف  در خارج محدوده شهر

(هر متر مربع)عوارض پذيره  ساير درخارج محدوده شهر

(هر متر مربع)عوارض پذيره  انبار صنعتی

(هر متر مربع)عوارض پذيره  نیم طبقه صنعتی 

عوارض صدور پروانه ساختمانی انباري و زيرزمین

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره در دوم 

               محمد مرادي               فرامرز مهدوي

عوارض صدور پروانه ساختمانی  طبقه دوم و باالتر

:شهردار آبيک :مدیر امور مالي :        مسئول در آمد 

مرتضي کشاورز کلهر

(هر متر مربع)عوارض پذيره  ساير در داخل محدوده شهر

عوارض صدور پروانه ساختمانی همكف و طبقه اول

کد درآمدی

39:        صفحه 

شــــــــــــــرح    عــــــــــــــوارضرديف 

(هر متر مربع)عوارض پذيره  همكف  در داخل محدوده شهر

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره در سوم و باالتر 

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره نیم طبقه    

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره انباري  

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره  در زيرزمین 

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره   در همكف 

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره   در اول 

عوارض صدور پروانه ساختماني چند واحد اداري

عوارض صدور پروانه واحد هاي    صنعتي


