
 

 

 

(   1394سال ) نرخ خدمات ارائه شده در دفاتر پیشخوان استان کرمانشاه 

 (همه قیمت ها به ريال است)

 توضیحات  کارشناسی  94 نرخ مصوب سال  نام خدمت   دستگاه مربوطه   رديف 

1 

 ثبت احوال

   110.000 شناسنامه المثنی

    100,000 تغییر نام خانوادگی 2

    100,000 زدواج و طالقثبت وقايع ا 3

    80,000 کارت ملی المثنی 4

    70,000 تعويض کارت ملی 5

    100,000 تعويض شناسنامه 6

    70,000 درخواست کارت ملی اولیه 7

    100,000 درخواست هیات حل اختالف 8

    100,000 صدور گواهی تجرد 9

    100,000 درخواست اجرای احکام دادگاه 10

    90,000 کارت هوشمند ملی 11

   کارشناسی  94 نرخ مصوب سال  نام خدمت دستگاه مربوطه رديف

1  

 

 

شرکت آب و 

فاضالب شهری  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    15,000 خدمات حوادث آب و فاضالب

    65,000 تفکیک و ادغام انشعاب 2

    65,000 انشعاب آب  3

    25,000 تغییر محل ،سطح ،مسیر 4

    35,000 قطع و وصل انشعاب 5

    60,000 تعیین قطر انشعاب با ظرفیت قراردادی 6

    20,000 تغییر انشعاب آب موقت به دائم 7

    25,000 آزمايش صحت عملکرد وسايل اندازه گیری 8

    35,000 تعويض کنتور خراب 9

    35,000 لوله آببررسی ترکیدگی  10

    70,000 درخواست واحد شماری 11

    15,000 صدور تسويه حساب آب بها 12

    5,000 درخواست اصالح قبض آب مصرفی 13

    5,000 صدور قبض المثنی 14

    45,000 تغییر نام  15

    25,000 جابجايی کنتور و سیفون فاضالب 16



 

 

 

شرکت آب و  17

فاضالب شهری  
 

    65,000 آب موقت

    60,000 انشعاب فاضالب 18

    45,000 جمع آوری دائم انشعاب 19

   کارشناسی  94 نرخ مصوب سال  نام خدمت دستگاه مربوطه رديف

1 

 شرکت گاز 

    40,000 وصل جريان گاز مشترکین بدهکار

    55,000 قطع جريان گاز به علت تخريب و نوسازی 2

    10,000 یاستعالم بدهی دفاتر اسناد رسم 3

    6,000 قبض المثنی 4

    60,000 تغییر نام 5

    50,000 اعتراض به قبض   

  3,000 هر برگ اسکن مدارك مورد نیاز   
عالوه بر نرخ 

 های فوق

   کارشناسی  94 نرخ مصوب سال  نام خدمت دستگاه مربوطه رديف

1 
 سازمان امورمالیاتی

    135,000 ودرويیمفاصا حساب مالیات مشاغل خ

    85,000 صدور صورتحساب مالیاتی مودی جديد 2

   کارشناسی  94 نرخ مصوب سال  نام خدمت دستگاه مربوطه رديف

1 

 

 

 

 

توزيع نیروی ) توانیر

( برق

 

 

 

    70,000 ثبت انشعاب جديد

    60,000 ثبت درخواست افزايش قدرت 2

    90,000 درخواست کاهش قدرتثبت  3

    60,000 ثبت درخواست ادغام انشعاب 4

    70,000 ثبت درخواست تفکیک انشعاب 5

    40,000 ثبت درخواست جمع آوری انشعاب 6

    45,000 ثبت درخواست تغییرنام 7

    5,500 صدور قبض المثنی 8

    6,000 ثبت درخواست جابجايی انشعاب 9

    6,000 ثبت درخواست اصالح انشعاب 10

    6,000 ثبت درخواست آزمايش کنتور 11

    20,000 تسويه حساب برق 12 

 نام خدمت دستگاه مربوطه رديف
نرخ مصوب سال  

 کارشناسی  94 
  

شرکت رايتل  1

 

    45,000 ثبت نام سیم کارت

    25,000 تغییر آدرس 2



 

 

 

    30,000 تعويض سیم کارتشرکت رايتل  3

    50,000 تغییر مالکیت 4

 نام خدمت دستگاه مربوطه رديف
 94 نرخ مصوب سال 

 کارشناسی 

 

 توضیحات 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

شهرداری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     :سواری

    60,000 صدور فیش و تسويه نهايی عوارض خودرو  1

 %41.67  25,000 صدور فیش جداگانه 2

    35,000 جداگانهصدور نهايی  3

     :خودروی سنگین  

    80,000 صدور فیش و تسويه نهايی عوارض خودرو  4

    35,000 صدور فیش جداگانه 5

    45,000 صدور نهايی جداگانه 6

     :موتور سیکلت  

    33,500 صدور فیش و تسويه نهايی عوارض خودرو  7

    14,000 صدور فیش جداگانه 8

    19,500 صدور نهايی جداگانه 9

     :سامانه چشم شهروند  

    20,000 فعال سازی نرم افزار چشم شهروند در دفتر 10

    10,000 ارسال پیشنهاد از طريق دفتر در سامانه 11

    10,000 137اعتراض به نحوه رسیدگی از طريق  12

     :مالقات با شهردار  

    20,000 ت ثبت درخواس 13

    5,000 اعالم نتیجه 14

     :77سامانه کمیسیون ماده   

    20,000 اعالم نتیجه به ارباب رجوع همراه با چاپ  15

    5,000 جستجو جهت پیگیری نتیجه 16

     :55ماده  20بند   

    20,000 ثبت شکايت مردمی از مشاغل مزاحم  17

    5,000 پیگیری شکايت  18

    10,000 و احکام 20اطالع از قوانین بند  19

     :100سامانه ماده   

    20,000 جستجوی احکام صادره به همراه پرينت 20



 

 

 

21  

 شهرداری

    10,000 اطالع رسانی ارزش معامالتی و نرخ جريمه و قوانین مربوط

     :سامانه سازمان میادين و مشاغل شهری  

    10,000 اطق میادين و بازارها و نقشه آنالين بازارهااطالع رسانی من 22

    15,000 درخواست صورتحساب مستاجرين بازارهای روز و دکه ها 23

    15,000 پرداخت الکترونیکی صورتحساب 24

    10,000 اطالع از وضعیت مزايده غرفه و دکه ها 25

     :سامانه باغ فردوس  

    10,000 همراه پرينتجستجوی اموات به  26

    10,000 جستجوی بلوك ها براساس نقشه 27

    10,000 نمايش اطالعات نقشه قبور قابل پیش فروش  28

    20,000 ثبت درخواست خريد الکترونیکی به همراه پرينت  29

     :سامانه شهر سبز  

    10,000 ثبت درخواست صدور مجوز قطع و هرس درخت 30

    5,000 پیگیری نتیجه درخواست مجوز قطع و هرس درخت 31

    10,000 ثبت درخواست رسیدگی به تخلف قطع درختان 32

    5,000 پیگیری نتیجه درخواست رسیدگی به تخلف قطع درختان 33

    10,000 ثبت درخواست سمپاشی اشجار 34

    5,000 پیگیری درخواست سمپاشی اشجار 35

    10,000 درخواست کاشت نهال ثبت 36

    5,000 پیگیری درخواست کاشت نهال 37

   کارشناسی  94 نرخ مصوب سال  نام خدمت دستگاه مربوطه رديف

1 

 معدن و تجارت‘ صنعت

    140,000 دريافت نام کاربری و تکمیل حساب کاربری

    100,000 صدور جواز 2

    180,000 بروز رسانی طرح نیمه تمام 3

    160,000 گزارش پیشرفت  4

    50,000 تمديد جواز تاسیس 5

    کارشناسی 94 نرخ مصوب سال  نام خدمت دستگاه مربوطه رديف

ساير خدمات  1

اينترنتی  

 

 

 

    8,000 (آب و برق و تلفن و گاز و موبايل)پرداخت قبوض

    100,000 ثبت نام های چند مرحله ای 2

    20,000 دانشگاه ها اخذ نتايج 3

    21,000 دريافت و پرينت کارت های آزمون ها 4

    20,000 مرخصی تاکسی 5



 

 

 

6  

ساير خدمات 

 اينترنتی 

    50,000 ثبت نام دانشگاه ها بدون خريد کارت

    38,000 انتخاب واحد دانشگاه ها 7

    50,000 انواع ثبت نام های اينترنتی 8

    10,000 نترنتیويرايش يا پیگیری ثبت نام های ای 9

    21,000 ارسال فاکس برای هر برگ 10

    18,000 دريافت فاکس برای هر برگ 11

    21,000 رهگیری کارت سوخت 12

    5,000 کمترين استفاده از سیستم ها و اينترنت 13

    A4 5,000پرينت سیاه و سفید برای هر برگ  14

    10,000 پرداخت ساير قبوض 15

 دو رو يک رو نام خدمت    

1 

 ساير خدمات

  A4 1,500  2,000فتوکپی 

    A5 1,000فتوکپی  2

  A3 2,000  3,000فتوکپی  3

  B4 1,500  2,250فتوکپی   4

    A4 6,000فتوکپی رنگی لیزری  5

    A3 9,000فتوکپی رنگی لیزری  6

    A4 4,000فتوکپی رنگی جوهر افشان  7

    A3 9,000توکپی رنگی جوهر افشانف 8

 


