
(ريال)کارمزد دفترريز خدماتخدمات

درخواست انشعاب و تبديل آمپر و

 ثبت صدور ارسال و پیگیری

-ثبت فیش واريزی - بصورت واحدی 

 ارسال به امور و پیگیری

76,000

درخواست انشعاب و تبديل آمپر و 

ثبت صدور ارسال و پیگیری

-ثبت فیش واريزی - بصورت جمعی 

 ارسال به امور و پیگیری

46,000

صدور صورتحساب هزينه انشعاب

(2 و 1فقط درخصوص رديف  ) 
24,000

پذيرش درخواست جمع آوری 

انشعاب و پیگیری
46,000

پذيرش تغییر مکان داخلی

 انشعاب و پیگیری
30,000

پذيرش و قطع موقت و نصب 

مجدد انشعاب
30,000

46,000تغییر نام تک فاز

46,000تغییر نام سه فاز

پذيرش کد تعرفه ، تمديد پروانه

 و اعمال کد جانبازی
30,000

23,000پذيرش اصالح نام و آدرس مشترک

14,000صدور صورتحساب المثنی

خدمات تسويه حساب اينترنتی

(پیش محاسبه ) 
40,000

پذيرش آزمايشی کنتور و ارائه

 نتیجه به مشترک
46,000

82,000پذيرش اشتراک جزء

25,000تغییر نام

35,000تسويه حساب

7,000اصالح قبض

23,000تغییر ظرفیت

پذيرش درخواست تغییر 

و اصالح کد مصرف
23,000

برق

96-97نرخ خدمات دفاتر درسال 

گاز



40,000پذيرش قطع جريان گاز

پذيرش جابه جايی انشعاب

 و تجهیزات
40,000

23,000پذيرش تست کنتور

13,000صدور قبض المثنی

ريز صورتحسابهای صادر شده 

(A4هر برگ  )
25,000

ريز صورتحسابهای پرداختی 

(A4هر برگ  )
25,000

درخواست خريد انشعاب

(آب،فاضالب آب و فاضالب) 
46,000

30,000درخواست تغییرنام 

درخواست تغییر مکان،جابجايی 

کنتور و سیفون فاضالب
18,000

18,000درخواست باالآوردن کنتور 

6,000درخواست اصالح صورتحساب آب بهاء 

24,000درخواست تغییر واحد 

30,000درخواست تغییر خانوار

6,000صدور قبض المثنی

ارائه تسويه حساب آب بهاء 

موجر و مستأجر
24,000

12,000ارائه اطالعات مصرف مشترکین

12,000ارائه گزارش پرداختی های مشترکین 

18,000درخواست آزمايش صحت عملکرد کنتور 

24,000درخواست تعويض کنتور خراب

12,000(دفترخانه)درخواست استعالم

35,000درخواست تغییر قطر انشعاب 

35,000درخواست تغییر ظرفیت قراردادی

10,000درخواست قطع و وصل انشعاب

35,000درخواس تفکیک و ادغام انشعاب 

سازمان صنعت ،

 معدن

 و تجارت

100,000تشکیل پرونده کسب ايثارگری

140,000صدور اولیه پروانه بهره برداریاستاندارد

30,000مرحله اول- ثبت نام در سیستم 

30,000مرحله اول- ثبت نام در سیستم 

0هزينه مصوب پستی

گاز

آب و فاضالب

فنی و حرفه ای



درخواست رسیدگی به مشاغل 

سخت و زيان آور
65,000

0هزينه پستی مصوب

6,000درخواست صدور مجوز فعالیت مراکز    

4,000تحويل فرم به تعداد برگ     

60,000تکمیل پرونده       

تحويل پستی    

23,000ثبت نام در شبکه اينترنتی       

6,000اسکن مدارک ، هر برگ

100,000شناسنامه المثنی

100,000 تغییر نام خانوادگی

100,000ثبت وقايع ازدواج وطالق

100,000تعويض شناسنامه

100,000درخواست هیات حل اختالف

100,000صدور گواهی تجرد

100,000درخواست اجرای احکام  دادگاه ها

104,940(با فايل عکس )کارت هوشمند ملی 

25,000توزيع کارت هوشمند ملی

30,000پیش ثبت نام  کارت هوشمند ملی

140,000شناسنامه المثنی

140,000 تغییر نام خانوادگی

140,000ثبت وقايع ازدواج وطالق

140,000تعويض شناسنامه

140,000درخواست هیات حل اختالف

140,000صدور گواهی تجرد

140,000درخواست اجرای احکام  دادگاه ها

104,940(با فايل عکس )کارت هوشمند ملی 

25,000توزيع کارت هوشمند ملی

30000پیش ثبت نام  کارت هوشمند ملی

ثبت احوال

(شهرستان ها)

ثبت احوال

اراک وساوه

بهزيستی

اداره تعاون،کار 

و رفاه 

اجتماعی


