
 

 

 

 

 

 

 

 سازمان ثبت احوال کشور  -1

سقف کارمزد )ریال( برای  حق فنی نام خدمت ردیف

 استان تهران

کف کارمزد )ریال( برای 

 سایر استانها

 25777 02777 0527 تعویض کارت ملی 1

 25777 02777 0847 المثنی کارت ملی 2

 50777 00777 0524 ثبت وقایع ازدواج و طالق 3

 48777 24777 84284 شناسنامه المثنی 4

 07777 42777 80800 تعویض شناسنامه 5

 02777 80777 2870 تغییر نام خانوادگی 6

 25777 02777 0242 درخواست کارت ملی اولیه 7

 02777 85777 4880 درخواست هیات حل اختالف 8

 52777 02777 0484 صدور گواهی تجرد 9

 58777 07777 2087 درخواست اجرای احکام دادگاه 11

د متصدی معرفی شده از سوی سازمان ثبت احوال بوده که در مبلغ کارمزد دیده شده و صرفا برای اطالع مردم حق فنی مربوط به دستمزتبصره : 

  و دفاتر می باشد .

 رایتل  -2

سقف کارمزد )ریال( برای استان  نام خدمت  ردیف

 تهران

کف کارمزد )ریال( برای سایر 

 استانها

 85777 82777 درخواست تغییر آدرس  1

 82777 84777 تعویض سیم کارت  2

 52777 07777 تغییر مالکیت 3

 55777 52777 ثبت نام سیم کارت  4

 

 شرکت آب و فاضالب  -3

سقف کارمزد )ریال( برای استان  نام خدمت  ردیف

 تهران

کف کارمزد )ریال( برای سایر 

 استانها

 2777 2777 خدمات حوادث آب و فاضالب  1

 82777 88777 تفکیک و ادغام انشعاب  2

 82777 85777 انشعاب آب  3

 4777 82777 تغییر محل ، تغییر سطح و تغییر مسیر  4

 کارگروه راهبری کشوربراساس مصوبه  91نرخ خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت در سال 



 85777 50777 قطع و وصل انشعاب  5

 58777 00777 تغییر قطر انشعاب  یا  ظرفیت  قراردادی  6

 0777 85777 تغییر انشعاب آب موقت به دائم  7

 4777 82777 آزمایش صحت عملکرد وسایل اندازه گیری  8

 85777 82777 تعویض کنتور خراب  9

 80777 50777 بررسی ترکیدگی لوله آب  11

 50777 85777 درخواست واحد شماری  11

 80777 57777 ءصدور تسویه حساب آب بها 12

 8777 2777 درخواست اصالح قبض آب مصرفی  13

 8777 2777 صدور قبض المثنی 14

 80777 50777 تغییر نام  15

 4777 88777 جابجایی کنتور و سیفون فاضالب  16

 82777 85777 آب موقت 17

 80777 04777 انشعاب فاضالب 18

 85777 54777 جمع آوری دائم انشعاب  19

 

 وزارت صنعت ، معدن وتجارت  -4

سقف کارمزد )ریال( برای  حق فنی نام خدمت ردیف

 استان تهران

کف کارمزد )ریال( برای 

 سایر استانها

 04777 42777 88777 ساماندهی مبادالت ارزی مرزنشینان 1

و تجارت برای تهیه کارت الکترونیکی و سامانه نرم افزاری  ، معدنینه شرکت معرفی شده از سوی وزارت صنعت حق فنی مربوط به هزتبصره : 

  می باشد . دفاتر آن بوده که در مبلغ کارمزد دیده شده و صرفا برای اطالع مردم و

 در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به کارگروه های استانی دفاتر پیشخوان دولت اعالم نمایید .


