
ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوب عوارض پيشنهادي عوارض پيشنهادي و  

1399 سال 1399 سال 1398مصوب سال 

عوارض فوق الذکر یک بار قابل وصول می باشد

عوارض فوق الذکر یک بار قابل وصول می باشد ريال14000 ريال14000ريال5821400

عوارض فوق الذکر یک بار قابل وصول می باشد ريال 17000  ريال 17000  ريال 5831700

عوارض فوق الذکر یک بار قابل وصول می باشد ريال 20000  ريال 20000 ريال 5842000

عوارض فوق الذکر یک بار قابل وصول می باشد ريال 22000  ريال 22000 ريال 5852200

عوارض فوق الذکر یک بار قابل وصول می باشد  ريال 42000  ريال 42000 ريال 5864200

عوارض فوق الذکر یک بار قابل وصول می باشد ريال62000 ريال62000ريال5876200

عوارض فوق الذکر یک بار قابل وصول می باشد ريال 76000 ريال 76000ريال 5887600

عوارض فوق الذکر یک بار قابل وصول می باشد ريال95000 ريال95000 ريال5899500

عوارض فوق الذکر یک بار قابل وصول می باشد ريال85000 ريال85000ريال5908500

عرصه* قيمت منطقه اي    % *  30عرصه* قيمت منطقه اي    % *  30عرصه* قيمت منطقه اي    % *  5919

عرصه* قيمت منطقه اي     *  6 %   * 50عرصه* قيمت منطقه اي     *  6 %   * 50عرصه* قيمت منطقه اي     *  6 %   * 59216

عرصه* قيمت منطقه اي  *  5 %    * 50عرصه* قيمت منطقه اي  *  5 %    * 50عرصه* قيمت منطقه اي  *  5 %    * 59316

بيشتر از ساير مناطق مسکوني % 10بيشتر از ساير مناطق مسکوني  %10بيشتر از ساير مناطق مسکوني % 59410

بيشتر از ساير مناطق تجاري  % 30بيشتر از ساير مناطق تجاري  % 30بيشتر از ساير مناطق تجاري  % 59530

عرصه* قيمت منطقه اي * 8 %*40عرصه* قيمت منطقه اي * 8 %*40 عرصه* قيمت منطقه اي * 8 %*14 596

 فرماندار آبيک:       رئيس شوراي اسالمی شهر 

شهرام احمد پوراسماعيل عبادي 

شهردار آبيک :                مدیر امور مالی 

(براي يکبار)درآمدحاصل از زيبا سازي و عمران شهري مسکوني 

به ازای هر متر مربع (یک طبقه روی پیلوت و ویالی ) ساختمانهای مسكوني 

 متر مربع به ازای هر متر مربع 24هر واحد تجاری تا سقف 

به ازای هر متر مربع (( طبقه روی پیلوت 10پنج الي ) ساختمانهای مسكوني

:                 مسئول در آمد 

(براي يکبار)درآمدحاصل از زيبا سازي و عمران شهري مسکوني واقع در خيابانهاي اصلي و ميادين 

(براي يکبار)درآمدحاصل از زيبا سازي و عمران شهري تجاري 

صنعتي انبارها و غیره - واحد های اداری 

48:         صفحه 

(براي يکبار)درآمد حاصل از ارتقاءسطح خدمات به  امالک واقع در بر بلوار طالقاني  

   تعرفه عوارض شهرداري آبيك 

توضيحات 

به ازای هر متر مربع (( طبقه به باال  روی پیلوت 10)ساختمانهای مسكوني

: عوارض توسعه ایستگاههاي آتش نشانی و خدمات ایمنی 

به ازای هر متر مربع ((چهار طبقه روی پیلوت ) ساختمانهای مسكوني

(براي يکبار)درآمدحاصل از زيبا سازي و عمران شهري تجاري واقع در خيابانهاي اصلي و ميادين 

شـــــــــــرح    عـــــــــــــوارض

(براي يکبار)درآمدحاصل از زيبا سازي و عمران شهري اداري 

رديف 

  متر مربع   به باال به  ازای هر متر مربع 24هر واحد تجاری تا 

به ازای هر متر مربع ((سه طبقه روی پیلوت ) ساختمانهای مسكوني

به ازای هر متر مربع ((دو طبقه روی پیلوت ) ساختمانهای مسكوني

مرتضی کشاورز کلهر                       محمد مرادي             فرامرز مهدوي



ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوب عوارض پيشنهادي عوارض پيشنهادي و  

1399 سال 1399 سال 1398مصوب سال 

597570,0001,000,0001,000,000

598345,000700,000700,000

59970,000400,000400,000

60042,000200,000200,000

601201,000500,000500,000

602

6031,300,0002,200,0002,200,000

6041,250,0002,000,0002,000,000

605690,000450,000450,000

606280,000300,000300,000

607690,0001,200,0001,200,000

60870,000250,000250,000

:فرماندار آبيک :       رئيس شوراي اسالمی شهر 

شهرام احمد پور اسماعيل عبادي 

توضيحات 

( سانتي متر60 سانتي متر و عرض 60تا عمق )درآمد حاصل از حق آسفالت لکه گيري و ترميم حفاري ها از شهروندان 

شـــــــــــرح    عـــــــــــــوارض

   تعرفه عوارض شهرداري آبيك 

معابر موزاییكي و بتوني و سنگ فرش برای هر متر طول

درآمد حق آسفالت لکه گيري و ترميم حفاري در سواره رو ها و خيابان ها براي هر متر طول

درآمد حق آسفالت لکه گيري و ترميم حفاري در پياده رو ها و خيابان ها براي هر متر طول

هزینه تامین اسفالت در بزرگ راه ها

درآمد حق معابر خاکي بدون زير سازي شده   براي هر متر طول

معابر موزاییكي و بتوني و سنگ فرش برای هر متر طول

درآمد حق معابر خاکي زير سازي شده   براي هر متر طول

49:         صفحه 

رديف 

درآمد حق معابر خاکي زير سازي شده   براي هر متر طول

درآمد حق معابر خاکي بدون زير سازي شده   براي هر متر طول

(سانتي متر60تا عمق  و عرض  )درآمد حاصل از حق آسفالت لکه گيري و ترميم حفاري ها از ادارات و غيره 

هزینه تامین اسفالت در معابر و سواره رو ها

:شهردار آبيک 

 مرتضی کشاورز کلهر

 سانتي متر عمق و عرض بیشتر از فهرست بهای اعالمي هر مورد جهت ادارات و غیره10برای هر 

               محمد مرادي             فرامرز مهدوي

:             مدیر امور مالی :                 مسئول در آمد 


