
ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوب عوارض پيشنهادي عوارض پيشنهادي و  

1400 سال 1400 سال 1399مصوب سال 

56414,00016,80016,800130111

56517,00020,40020,400130111

56620,00024,00024,000130111

56722,00026,40026,400130111

56842,00050,40050,400130111

56962,00074,40074,400130111

57076,00091,20091,200130111

57195,000114,000114,000130111

57285,000102,000102,000130111

110206عرصه* قيمت منطقه اي    % *  30عرصه* قيمت منطقه اي    % *  30عرصه* قيمت منطقه اي    % *  5739

110206عرصه* قيمت منطقه اي     *  6 %   * 50عرصه* قيمت منطقه اي     *  6 %   * 50عرصه* قيمت منطقه اي     *  6 %   * 57416

110206عرصه* قيمت منطقه اي  *  5 %    * 50عرصه* قيمت منطقه اي  *  5 %    * 50عرصه* قيمت منطقه اي  *  5 %    * 57516

110206بيشتر از ساير مناطق مسکوني  %10بيشتر از ساير مناطق مسکوني  %10بيشتر از ساير مناطق مسکوني % 57610

110206بيشتر از ساير مناطق تجاري  % 30بيشتر از ساير مناطق تجاري  % 30بيشتر از ساير مناطق تجاري  % 57730

110206عرصه* قيمت منطقه اي * 8 %*40 عرصه* قيمت منطقه اي * 8 %*40 عرصه* قيمت منطقه اي * 8 %*14 578

 فرماندار آبيک:       رئيس شوراي اسالمي شهر 

شهرام احمد پورفرانک فيض الهي

: عوارض توسعه ايستگاههاي آتش نشاني و خدمات ايمني 

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

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

:                مدير امور مالي 

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

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

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

صنعتي انبارها و غیره - واحد های اداری 

47:         صفحه 

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

   تعرفه عوارض شهرداري آبيك 

کد درآمدي

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

رديف 

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

مرتضي کشاورز کلهر           محمد مرادي           فرامرز مهدوي

شـــــــــــرح    عـــــــــــــوارض

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

شهردار آبيک 

(براي يكبار)درآمدحاصل از زيبا سازي و عمران شهري مسكوني 

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 يكبار)درآمدحاصل از زيبا سازي و عمران شهري مسكوني واقع در خيابانهاي اصلي و ميادين 



ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوب عوارض پيشنهادي عوارض پيشنهادي و  

1400 سال 1400 سال 1399مصوب سال 

1400130101فهرست بها حفاري مصوب 5791,000,0001,200,000

1400130101فهرست بها حفاري مصوب 580700,000840,000

1400130101فهرست بها حفاري مصوب 581400,000480,000

1400130101فهرست بها حفاري مصوب 582200,000240,000

1400130101فهرست بها حفاري مصوب 583500,000600,000

1400130101فهرست بها حفاري مصوب 5842,200,0002,640,000

1400130101فهرست بها حفاري مصوب 5852,000,0002,400,000

1400130101فهرست بها حفاري مصوب 586450,000540,000

1400130101فهرست بها حفاري مصوب 587300,000360,000

1400130101فهرست بها حفاري مصوب 5881,200,0001,440,000

1400130101فهرست بها حفاري مصوب 589250,000300,000

:فرماندار آبيک :       رئيس شوراي اسالمي شهر 

شهرام احمد پورفرانک فيض الهي

درآمد حق معابر خاکي بدون زیر سازی شده   برای هر متر طول

هزینه تامین اسفالت در معابر و سواره رو ها

:شهردار آبيک 

درآمد حق معابر خاکي بدون زیر سازی شده   برای هر متر طول

معابر موزاییكي و بتوني و سنگ فرش برای هر متر طول

معابر موزاییكي و بتوني و سنگ فرش برای هر متر طول

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

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

 مرتضي کشاورز کلهر

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

               محمد مرادي             فرامرز مهدوي

:                 مسئول در آمد 

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

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

هزینه تامین اسفالت در بزرگ راه ها

:             مدير امور مالي 

درآمد حق معابر خاکي زیر سازی شده   برای هر متر طول

درآمد حق معابر خاکي زیر سازی شده   برای هر متر طول

48:         صفحه 

کد درآمديرديف  شـــــــــــرح    عـــــــــــــوارض

   تعرفه عوارض شهرداري آبيك 


