
ردیف
نام خدمتنام دستگاه

سهم دفتر
(با ارزش افزوده)

قیمت
(با ارزش افزوده)

                   196,000             157,694شناسنامه المثنی 1
                   196,000             157,694تغییر نام خانوادگی 2
                   196,000             157,694ثبت وقایع ازدواج و طالق 3
                   138,000              110,836کارت ملی المثنی 4
                   138,000              110,836تعویض کارت ملی 5
                   196,000             157,694تعویض شناسنامه 6
                   138,000              110,836درخواست کارت ملی اولیه 7
                   196,000             157,694درخواست هیات حل اختالف 8
                   196,000             157,694صدور گواهی تجرد 9

                   196,000             157,694درخواست اجرای احکام دادگاه 10
                   142,000              116,599کارت هوشمند ملی 11
                    35,000                30,082توزیع کارت ملی هوشمند 12
                     49,000               44,545پیش ثبت نام  کارت ملی هوشمند13
                     27,000               25,249خدمات حوادث آب و فاضالب14
                   134,000              121,465تفکیک و ادغام انشعاب15
                   127,000              114,957انشعاب آب16
                     47,000               43,429تغییر محل سطح مسیر17
                     71,000               65,028قطع و وصل انشعاب18
                     110,000              102,178تعیین قطر انشعاب با ظرفیت قراردادی19
                     36,000                32,600تغییر انشعاب آب موقت به دائم20
                     47,000               43,429آزمایش صحت عملکرد وسایل اندازه گیری21
                     56,000                52,241تعویض کنتور خراب22
                     68,000               62,658بررسی ترکیدگی لوله آب23
                   129,000               119,023درخواست واحد شماری24
                     25,000                23,046صدور تسویه حساب آب بهاء25
                      10,000                 9,482درخواست اصالح قبض آب مصرفی26
                      10,000                 9,482صدور قبض المثنی27
                     80,000              74,757تغییر نام28
                     45,000                 40,216جابجایی کنتور و سیفون آب29
                   128,000              115,957آب موقت30
                    117,000              105,968انشعاب فاضالب31
                    85,000               77,099جمع آوری دائم انشعاب32

                     76,000               71,386ثبت نام سیم کارت33

                     45,000                41,542تغییر آدرس34

                     39,000              35,542تعویض سیم کارت35

                     92,000               84,918تغییر مالکیت36

قیمت نهایی1398نرخ خدمات در سال 

ثبت احوال 

شرکت آب وفاضالب

شرکت رایتل



                  232,000              210,965مفاصا حساب مالیات مشاغل خودرویی37

                   153,000              136,902(مودی جدید)صدور صورت حساب مالیاتی 38

                  436,000              412,790موضوع بند الف (انفرادی)اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل 39

                   313,000            295,357موضوع بند ب (انفرادی)اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل 40
                  282,000            266,287موضوع بند ج (انفرادی)اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل 41

                    117,000              108,639ثبت انشعاب جدید42

                    108,000               99,639ثبت درخواست افزایش قدرت43

                   154,000              145,841ثبت درخواست کاهش قدرت44

                    105,000                96,841ثبت درخواست ادغام انشعاب45

                   125,000               116,841ثبت درخواست تفکیک انشعاب46

                     68,000              63,578ثبت درخواست جمع آوری انشعاب47

                     76,000               70,972ثبت درخواست تغییر نام48

                      10,000                 9,586صدور قبض المثنی49

                      12,000                11,282ثبت درخواست جابه جایی انشعاب50

                      12,000                11,282ثبت درخواست اصالح انشعاب51
                      12,000                11,282ثبت درخواست آزمایش کنتور52

                   124,000               83,471عوارض خودروی سواری53

                   163,000               119,471عوارض خودروی سنگین54
                     81,000               54,471عوارض موتور سیکلت55

                    201,000              53,474استعالم تاییدیه تحصیلی آموزش و پرورش 56

                    311,000              231,616ثبت نام شوراها57
                     63,000              57,273اتباع خارجه58

                   143,000               73,058کارت سالمت59
                   PVC 122,858             197,000چاپ +کارت سالمت 60

                     17,000                15,460ودریافت قبوض حق بیمه کارفرمایان 61

                      16,000                13,250دریافت قبوض شرکت های خدماتی و جرائم راهنمایی62

                     34,000              28,387بنیاد شهیدبنیاد شهید و امور ایثارگران63

                   126,000               94,325خودرو فرسوده حقیقی64

                   138,000              105,493خودرو فرسوده حقوقی65

                    83,000               79,525ثبت نام سوخت ناوگان شهری66
                    PVC135,890             140,000چاپ +ثبت نام سوخت ناوگان شهری 67

                     22,000               17,589درخواست دست اندر کار،پیشکسوت،مدیر،مدال اور68

                     68,000               55,077(بانک اطالعات جامعه ورزشی)درخواست عمومی69

                  439,000              354,010صدور مجوز باشگاه های خصوصی70

                     30,000               25,137درخواست داور71

                     30,000                24,918درخواست مربی72

                     22,000               17,838درخواست حرفه ای ورزشکار73

سازمان امور مالیاتی

توانیر

شهرداری

وزارت کشور

وزارت بهداشت

بانک رفاه

تاکسیرانی

وزارت ورزش



                    38,000                32,060عصا،عینک-بازنشستگی74

                    73,000              58,434بازنشستگی درخواست سمعک،75

                      19,000                 16,050فیش حقوقی76

                     62,000              53,355استعالم77
                      PVC84,750               91,000+صدور کارت منزلت78

                    104,000               67,312جمع آوری علمک79

                    104,000               67,312جابجایی علکمک80

                    104,000               67,312نصب انشعاب گاز81

                   146,000              105,493درخواست  واگذاری اشتراک82

                     49,000                19,590درخواست اعالم تسویه حساب 83

                      91,000              55,457(تخریب،نوسازی،عدم سکونت،طرح شهرداری)درخواست قطع گاز 84

                     68,000                46,790درخواست وصل جریان گاز مشترکین بدهکار85

                     13,000                   8,160درخواست صورتحساب المثنی86

                     81,000              48,663درخواست تغییر اطالعات اولیه مشترک87

                     84,000                 51,410درخواست اصالح آدرس مشترک88
                     84,000                 51,410معرفی متقاضیان به دفاتر سازمان نظام مهندسی برای تایید سیستم لوله کشی89

                   205,000            188,539(وراث متوفیان)ثبت نام سهام عدالتخصوصی سازی90

                   570,000                196,000استعالم منابع طبیعی91
                   570,000                196,000تخصیص اراضی ملی و دولتی92

                      91,000                65,165نوسازی93

                    161,000               100,471کسب94

                  822,000              2000558,106 طبقه حداکثر مساحت 5 تا 3پروانه ساخت 95

                  693,000            487,596متر600 طبقه و کمتر حداکثر مساحت 2پروانه تا 96

                1,067,000             767,092 طبقه 5پروانه ساخت بیش از 97

                   780,000             518,844 طبقه 5 تا 3گواهی پایان ساختمان 98

                  693,000            487,596متر 600 طبقه و کمتر حداکثر مساحت 2گواهی پایان ساختمان 99

                1,067,000             767,092 طبقه5گواهی پایان ساختمان بیش از 100

                   312,000             205,564استعالم طرح توسط اشخاص بانک ثبت101

                  586,000             397,571(عدم خالف و مجوز حفاری)نظارت فنی 102

                   570,000            372,622...گواهی معامله سرقفلی ملکی افراز 103

                  457,000             327,074رسیدگی به تخلفات مجاورین پالک 104
                   914,000             654,099تفکیک یا تجمیع ملک105

                   163,000                101,500کارگزاری بورس افتتاح حساب غیر حضوریکارگزاری106

                      19,000                  9,067دریافت پاسخ نامه107

                     50,000                38,116ثبت و ارسال نامه108
                      14,000                 8,264پیگیری وضعیت نامه109

                   360,000              130,964تشکیل و تمدید پرونده داروخانه ها110

                   197,000                81,341تشکیل پرونده مسئول فنی111

شرکت گاز

سازمان جنگل ها و مراتع

شهرداری ها

سامانه تبادل اطالعات دولت

وزارت بهداشت

سازمان بازنشستگی



                    181,000             118,373پیگیری تشکیل پرونده داروخانه ها112
                    181,000             118,373پیگیری تشکیل پرونده مسئول فنی113

                  687,000              437,091جواز تاسیس کارگاه متمرکز قالیبافی114

                  687,000              437,091صدور پروانه بهره برداری کارگاه متمرکز قالیبافی115

                  687,000              437,091(کار ت شناسایی واحد تولید طرح و نقشه دستباف)کارت طراحی 116

                  687,000              437,091پروانه تولید کارگاه غیرمتمرکز قالیبافی با مدیریت متمرکز117
                  687,000              437,091جواز تاسیس واحد تولید طرح و نقشه فرش118

                    117,000              105,480سمات-استعالم سهام پرتفویسازمان بورس119

                   208,000                 170161,940صدور کارت الکترونیک مرزنشینی 120

                   138,000               170535,450تمدید کارت الکترونیک مرزنشینی بدون صدور کارت 121

                   136,000                 170611,505تجدید کارت الکترونیک مرزنشینی 122

                   162,000                  170730,100تمدید کارت الکترونیک مرزنشینی با صدور کارت 123

                   162,000                  170830,100تمدید با  اصالح تصویر چهره سرپرست 124

                    107,000                  171030,100اضافه کردن تحت تکفل 125

                     96,000                 171123,010فوت سرپرست 126

                    107,000                  171230,100حذف تحت تکفل 127

                   185,000                171341,605 (آدرس/اصالح تصویر)صدور مجدد کارت128
                   148,000                 171420,400صدور المثنی 129

در نرخ های محاسباتی کلیه موارد مرتبط با تعرفه از قبیل حق فنی استعالم کد پستی،ثبت احوال،ارسال پیام کوتاه،کارت : 1نکته 

PVCپست خزانه،توسعه شبکه و نرم افزار،سهم دفاتر و و مالیات برارزش افزوده لحاظ شده است،.

در تعرفه های ثبت احوال مبالغ مندرج در قانون بودجه نیز قابل وصول می باشد: 2نکته 

وزارت صنعت و معدن

وزارت بهداشت

@epishkhan_org


