
ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوب عوارض پيشنهادي عوارض پيشنهادي و  

1401 سال 1401 سال 1400مصوب سال 

56814,00016,80016,800130111

56917,00020,40020,400130111

57020,00024,00024,000130111

57122,00026,40026,400130111

57242,00050,40051,400130111

57362,00074,40074,400130111

57476,00091,20091,200130111

57595,000114,000114,000130111

57685,000102,000102,000130111

110206عرصه* قيمت منطقه اي    % *  30عرصه* قيمت منطقه اي    % *  30عرصه* قيمت منطقه اي    % *  57730

110206عرصه* قيمت منطقه اي     *  6 %   * 50عرصه* قيمت منطقه اي     *  6 %   * 50عرصه* قيمت منطقه اي     *  6 %   * 57850

110206عرصه* قيمت منطقه اي  *  5 %    * 50عرصه* قيمت منطقه اي  *  5 %    * 50عرصه* قيمت منطقه اي  *  5 %    * 57950

110206بيشتر از سبير منبطق مسکونی  %10بيشتر از سبير منبطق مسکونی  %10بيشتر از سبير منبطق مسکونی % 58010

110206بيشتر از سبير منبطق تجبري  % 30بيشتر از سبير منبطق تجبري  % 30بيشتر از سبير منبطق تجبري  % 58130

110206عرصه* قيمت منطقه اي * 8 %*40 عرصه* قيمت منطقه اي * 8 %*40 عرصه* قيمت منطقه اي * 8 %*40 582

 فرمبندار آبيک:       رئيس شوراي اسالمی شهر 

شهرام احمد پورعلی سبريجلو عببس دادخواه عسکرانیمحمد حسين قنبري  مبزوئی            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 مسكووي 

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

47:         صفحه 

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

 شهرداري آبيك 1401   تعرفه عوارض 

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 

: عوارض توسعه ايستگبههبي آتش نشبنی و خدمبت ايمنی 

(براي يكبار)درآمدحاصل از زيبا سازي و عمران شهري مسكووي واقع در خياباوهاي اصلي و مياديه 

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

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

:                سرپرست امور مبلی 

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 خياباوهاي اصلي و مياديه 

صنعتي انبارها و غیره - واحد های اداری 

:                 مسئول در آمد 


