
  الكترونيك هاي خدمات پيشخوان دولتجدول تعرفه

 اجزاي خدمت  
سهم دفاتر 

  پيشخوان(ريال)
 PVCكارت

  يا دفترچه
استعالم 

 NIX و 
توسعه خدمات 
 تأمين كننده 

* تعرفه 
  خدمت(ريال)

  شركت
  ملي 
  گاز  

 ٢٨,٢٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٨,٢٠٠  ثبت رقم كنتور مشترك جزء (نبودخواني)
 ٣٠,٧٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠,٧٠٠ گاز اصالح قبض مشتركين

  تغيير ظرفيت (تغيير لوله كشي/تغيير تعداد واحد) 
 تغيير نوع مصرف مشتركين گاز -

٢١١,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠١,٠٠٠ 

 ٣٥,٧٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٥,٧٠٠ رفع اشكال قبض گاز
 ٥٦,٤٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٤٦,٤٠٠ تست كنتور گاز

 ٤٣,٩٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٣,٩٠٠ ارائه جزئيات محاسبه صورتحساب
 ٧٥,٧٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٦٥,٧٠٠ اقاله/فسخ قرارداد
 ٤٠,٧٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٠,٧٠٠ تعويض كنتور گاز

 ٣٦,٤٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٦,٤٠٠ ها درحوزه گازپاسخگويي به شكايات و درخواست

سازمان ورزش و 
 جوانان

 ٤١,٦٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣١,٦٠٠  ثبت اطالعات احكام قهرماني
 ٥٤,٦٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٤٤,٦٠٠ ويرايش اطالعات عمومي
 ٢٣,١٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٣,١٠٠ ثبت اطالعات ورزشكاري
 ٣٧,٧٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٧,٧٠٠ ثبت اطالعات مربيگري
 ٣٧,٧٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٧,٧٠٠ ثبت اطالعات داوري
 ٩١٢٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٨١,٢٠٠ ثبت اطالعات عمومي

 ٢٩,٥٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٩,٥٠٠ ثبت اطالعات بيمه ورزشي
  سازمان حفاظت

 محيط زيست 
 ٢٤٤,٢٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٣٤,٢٠٠  صدور مجوز استقرار واحدهاي صنعتي خدماتي

 ٥٥,٧٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٤٥,٧٠٠  صدور معرفي نامه بنياد شهيد

 تاكسيراني
 ٩١,٧٠٠ ١٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٠ ٧٥,٧٠٠  حقيقي -ثبت نام تاكسي فرسوده 

 ٩١,٧٠٠ ١٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٠ ٧٥,٧٠٠ حقوقي -فرسوده ثبت نام تاكسي 

 شهرداري قم

ثبت درخواست هاي شهرسازي (متقاضي شخص 
 ١٦٥,٧٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٥٠,٠٠٠ ١٠٥,٧٠٠  حقوقي)

ثبت درخواست هاي شهرسازي (متقاضي مالك 
 حقيقي)

١٣٠,٧٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٥٠,٠٠٠ ٧٠,٧٠٠ 

ثبت درخواست هاي شهرسازي (متقاضي وكيل 
 حقوقي)مالك 

١٨٨,٢٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٥٠,٠٠٠ ١٢٨,٢٠٠ 

ثبت درخواست هاي شهرسازي(متقاضي وكيل 
 مالك حقيقي)

١٥٣,٢٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٥٠,٠٠٠ ٩٣,٢٠٠ 



  وزارت تعاون 
  ، كار و 
  امور 

 اجتماعي

قبول درخواست وتشكيل پرونده مقرري بيمه 
 ٢٥٦,٢٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٤٦,٢٠٠  بيكاري

برقراري بيمه كارگران قبول درخواست متقاضيان 
 ساختماني

١٢٢,٦٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١١٢,٦٠٠ 

قبول درخواست جهت صدور يا تمديد مجوز 
 كاريابي هاي داخلي 

٢٢٤,٧٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢١٤,٧٠٠ 

قبول درخواست جهت صدور يا تمديد مجوز 
 كاريابي هاي خارجي

٢٧٩,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٦٩,٠٠٠ 

خانگي(افراد قبول درخواست  ثبت نام مشاغل 
 تحت پوشش)

٤٥,١٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٥,١٠٠ 

قبول درخواست  ثبت نام مشاغل 
 خانگي(افرادمستقل)

١٥١,٩٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٤١,٩٠٠ 

قبول درخواست  ثبت نام مشاغل خانگي( پشتيبان 
 حقيقي)

١٩٩,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٨٩,٠٠٠ 

قبول درخواست  ثبت نام مشاغل خانگي( پشتيبان 
 حقوقي)

٢١٣,٣٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠٣,٣٠٠ 

سازمان ميراث 
  فرهنگي 

، صنايع دستي و 
 گردشگري

 ٤٥,٧٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٥,٧٠٠  پيگيري وضعيت درخواست
 ١٩٩,٨٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١٨٩,٨٠٠ نام در سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتيثبت 

 ٤٠٣,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٩٣,٠٠٠ درخواست ثبت صدور مجوز بند ب
سازمان خصوصي 

 سازي 
 ٢١٤,٥٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٢٠٤,٥٠٠  ثبت نام سهام عدالت ( وراث متوفيان) 

 ٣٤٥,٢٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٣٣٥,٢٠٠  موافقت اصولي مهد كودك سازمان بهزيستي
وزارت جهاد 

 كشاورزي
هاي صنعتي و برداري دامپروريصدور  پروانه بهره

 ١٠٥,٢٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٩٥,٢٠٠  صنعتي نيمه

شركت سپرده  
گذاري مركزي و 

 تسويه وجوه
 ٠ ٠ ١٣٥,٤٠٠  پيش ثبت نام سجام

١٠,٠٠٠ 
١٤٥,٤٠٠ 

مركز توسعه تجارت 
 الكترونيكي

 ٢٩,٣٢٠ ١٠,٠٠٠ ٣,٨٢٠ ٠ ١٥,٥٠٠  افزودن دستگاه
 ٣٤,٣٢٠ ١٠,٠٠٠ ٣,٨٢٠ ٠ ٢٠,٥٠٠ انتقال مالكيت

٤٣ ١٠,٠٠٠ ٣,٨٢٠ ٠ ٢١,٠٠٠ ثبت گوشي تعميري ,٨٢٠ 
 ٣١,٨٢٠ ١٠,٠٠٠ ٣,٨٢٠ ٠ ١٨,٠٠٠ فعال سازي

  

  باشد. ماليات بر ارزش افزوده مي احتساببدون * تعرفه هاي مذكور 
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