
ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوبعوارض پيشنهادي عوارض مصوب

1398 سال 1398سال 1397 سال 

459%100p%150p%150p

460%150p%200p%200p

461%200p%250p%250p

462%250p%300p%300p

463%350p%450p%450p

464%500p%650p%650p

------

4657/5 p10p10p

4669p15p15p

4675p10p10p

4684/5p10p10p

4693/5p8p8p

4703/6p8p8p

4713p7p7p

فرماندار آبيک :       رئيس شوراي اسالمي شهر 

شهرام احمد پوراله یار مهدي

شهردار آبيک

فرشاد محمد حسيني 

توضيحات 

 (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 

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

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

              محمد مرادي 

38:        صفحه 

 متر مربع 600 زير بنا تا 

شــــــــــــــرح    عــــــــــــــوارضرديف 

 متر مربع 200 زير بنا تا 

:بشرح ذیل   (مسكوني آپارتماني  )      عوارض صدور پروانه ساختماني 

   تعرفه عوارض شهرداري آبيك 

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 

:                            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 



ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوبعوارض پيشنهادي عوارض مصوب

1398 سال 1398سال 1397 سال 

4727/5p +n /10*7/5p10p +n /10*10p10p +n /10*10p

4739p +n /10*9p15p +n /10*15p15p +n /10*15p

4745p +n /10*5p10p +n /10*10p10p +n /10*10p

4754/5p +n /10*4/5p8p +n /10*8p8p +n /10*8p

4763/5p +n /10*3/5p8p +n /10*8p8p +n /10*8p

4773/6p +n /10*3/6p10p +n /10*10p10p +n /10*10p

4783p +n /10*3p8p +n /10*8p8p +n /10*8p

---------

4796p10p10p

4809p12p12p

4815/5p8p8p

4824/5p7p7p

4833/5p6p6p

4841/6p6p6p

4853/5p7p7p

فرماندار آبيک:       رئيس شوراي اسالمي شهر 

شهرام احمد پوراله یار مهدي

   تعرفه عوارض شهرداري آبيك 

شهردار آبيک

فرشاد محمد حسيني 

 (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

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

عوارض صدور پروانه ساختماني یک واحد اداري 

:                        مدیر امور مالي  :        مسئول در آمد 

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره اداري در دوم 

شــــــــــــــرح    عــــــــــــــوارضرديف 

 (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  

توضيحات 

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

39:        صفحه 



ارقام بريال مي باشد 

عوارض مصوبعوارض پيشنهادي عوارض مصوب

1398 سال 1398سال 1397 سال 

4866/5p +n /10*6/5p10p +n /10*10p10p +n /10*10p

4879p +n /10*9p12p +n /10*12p12p +n /10*12p

4885/5p +n /10*5/5p8p +n /10*8p8p +n /10*8p

4894/5p +n /10*4/5p7p +n /10*7p7p +n /10*7p

4903/5p +n /10*3/5p6p +n /10*6p6p +n /10*6p

4911/6p +n /10*1/6p6p +n /10*6p6p +n /10*6p

4923/5p +n /10*3/5p7p +n /10*7p7p +n /10*7p

4937/2p15p15p

4943/36p10p10p

49526/4p52p52p

49613/2p27p27p

4972/16p5p5p

4982/16p5p5p

49966p132p132p

5005.5p8p8p

5015.5p8p8p

5025.5p8p8p

:فرماندار آبيک :       رئيس شوراي اسالمي شهر 

شهرام احمد پوراله یار مهدي 

   تعرفه عوارض شهرداري آبيك 

فرشاد محمد حسيني 

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

عوارض صدور پروانه ساختمانی همكف و طبقه اول

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

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

(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 زيرزمین 

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره   در همكف 

 (جهت هر متر مربع  )عوارض پذيره   در اول 

 (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 

توضيحات 

عوارض صدور پروانه ساختماني چند واحد اداري

40:        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  

عوارض صدور پروانه واحد هاي    صنعتي


