
اتر پیشخوان به همراه قیمت کارمزد مصوب نرخ گذاری سال ف: لیست خدمات واگذار شده به د1جدول شماره 

 درصد مالیات ارزش افزوه می باشد ( 8) قیمتها با احتساب  39

رد

 یف

سقف قیمت مصوب برای  نام خدمت نام دستگاه

 تهران

 قیمت برای استانها کف

1 

 ثبت احوال

 00.111 110.111 شناسنامه المثنی

 00.111 110.111 تغییر نام خانوادگی 2

 00.111 110.111 ثبت وقایع ازدواج و طالق 3

 03.111 03.111 کارت ملی المثنی 0

 03.111 03.111 تعویض کارت ملی 0

 00.111 110.111 تعویض شناسنامه 6

 03.111 03.111 درخواست  کارت ملی اولیه 0

 00.111 110.111 حل اختالفدرخواست هیات  8

 00.111 110.111 صدور گواهی تجرد 9

 00.111 110.111 درخواست اجرای احکام دادگاه 11

 09.111 90.111 ملی کارت هوشمند 11

12 

شرکت آب 

 و فاضالب

 8.111 10.111 خدمات حوادث آب و فاضالب

 31.111 68.111 تفکیک و ادغام انشعاب 13

 29.111 60.111 انشعاب  آب 10

 13.111 20.111 تغییر محل ، سطح ، مسیر 10

 18.111 36.111 قطع و وصل انشعاب  16

 33.111 06.111 تعیین قطر انشعاب با ظرفیت قراردادی 10

 8.111 18.111 تغییر انشعاب آب موقت به دائم 18

 13.111 20.111 آزمایش صحت عملکرد وسایل اندازه گیری 19

 18.111 29.111 تعویض کنتور خراب 21

 19.111 30.111 بررسی ترکیدگی لوله آب 21
 36.111 66.111 درخواست واحد شماری 22
 10.111 21.111 صدور تسویه حساب آب بها 22
 0.111 0.111 درخواست اصالح قبض آب مصرفی 22
 0.111 0.111 صدور قبض المثنی 22
 20.111 01.111 تغییر نام 22
 12.111 22.111 جابجایی کنتور و سیفون فاضالب 22
 29.111 60.111 آب موقت 22
 20.111 61.111 انشعاب فاضالب 22
 19.111 03.111 جمع آوری دائم انشعاب 23
 31.111 30.111 وصل جریان گاز مشترکین بدهکار  23
 39.111 00.111 قطع جریان گاز به علت تخریب و نوسازی 22
 9.111 11.111 استعالم بدهی دفاتر اسناد رسمی شرکت گاز 22



 0.111 0.111 قبض المثنی 22
 00.111 03.111 تغییر نام 22
 111.111 119.111 مفاصا حساب مالیات مشاغل خودرویی  22
 60.111 09.111 صدور صورتحساب مالیاتی ) مودی جدید (  22
22 

 توانیر

 01.111 61.111 ثبت انشعاب جدید
 00.111 00.111 ثبت درخواست افزایش قدرت 22
 69.111 09.111 ثبت درخواست کاهش قدرت 23
 00.111 00.111 ثبت درخواست ادغام انشعاب 23
 00.111 60.111 ثبت درخواست تفکیک انشعاب 22
 29.111 30.111 ثبت درخواست جمع آوری انشعاب 22
 33.111 39.111 نامثبت درخواست تغییر  22
 0.111 0.111 صدور قبض المثنی 22
 0.111 6.111 ثبت درخواست جابجایی انشعاب 22
 0.111 6.111 ثبت درخواست اصالح انشعاب 22
 0.111 6.111 ثبت درخواست آزمایش کنتور 22
22 

 شهرداری

 00.111 60.111 عوارض خودروئی سواری
 03.111 83.111 عوارض خودروئی سنگین 23
 28.111 38.111 عوارض موتور سیکلت 23
 10.111 21.111 ثبت نام جهت بیمه سالمت بیمه سالمت  22
 

 : مبلغ حق فنی تعیین شده برای خدمات مربوطه 2جدول شماره 

 حق فنی به ریال نام خدمت 

 ثبت احوال

 10.908 شناسنامه المثنی

 10.908 تغییر نام خانوادگی 

 10.908 ثبت وقایع ازدواج و طالق 

 11.331 کارت ملی المثنی 

 11.331 تعویض کارت ملی 

 10.908 تعویض شناسنامه 

 11.331 درخواست کارت ملی اولیه 

 10.908 درخواست هیات حل اختالف 

 10.908 صدور گواهی تجرد 

 10.908 درخواست اجرای احکام دادگاه 

 10.611 هوشمند ملی کارت

 

 ریال  223.111    ضمناً قیمت خدمات اظهارنامه بند الف 

 ریال  161.111    بند ب  

 ریال  100.111    بند ج  



 

 

 ( تعلق گرفته است . 2حق فنی فقط به خدمات فوق ) جدول شماره  -1

هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده برای مبلغ کل خدمت محاسبه شده و لذا هیچگونه مبلغی مازاد بر مبلغ اعالمی نباید دریافت  -2

 گردد . 

قیمت سقف بر اساس شهر تهران در نظر گرفته شده و کارگروه های استانی می توانند بر اساس شرایط استان و یا شهرستان مورد  -3

 ف اعالمی را مصوب نمایند . نظر قیمتی از کف تا سق

 

 

 

 


