
عنوان خذمتنام دستگاهردیف
سهم دفتر پیشخوان 

(ریال)

 یا PVC کارت  

دفترچه

سهم ارسال 

مرسوله/مذارک 

سهم خذمات دهنذه و 

توسعه شبکه، استعالم و 

(ریال) NIXپیامک و 

تولیذ،توسعه ،راهبری، 

پشتیبانی سامانه و موارد 

(ریال)مرتبط یا بازدیذ 

مالیات برارزش 

(ریال)افسوده 
(ریال)تعرفه خذمت    

1
ضزکت سپزدُ گذاری 

هزکشی اٍراق تْادار
              111,000            9,165               9,437           6,763    30,000        -   55,635سجام حقیقی

2
ضزکت سپزدُ گذاری 

هزکشی اٍراق تْادار
            127,000          10,486                7,969             8,231    30,000        -     70,314سجام حقَقی

              52,000            4,294                    -           4,337          -        -   43,369ثثت درخَاست ٍ استؼالم ٍضؼیت کوک هؼیطتیٍسارت رفاُ

ٍسارت جْاد کطاٍرسی3
غذٍر پزٍاًِ هَافقت اغَلی داهپزٍری ّای 

غٌؼتی ٍ ًیوِ غٌؼتی دارای هجَس
9,009         -        -          2,000              -                    991                 12,000               

ٍسارت جْاد کطاٍرسی4
غذٍر پزٍاًِ تاسیس  داهپزٍری ّای غٌؼتی ٍ ًیوِ 

غٌؼتی فاقذ هجَس سیستوی
62,552    -        -          6,255            -                    6,193            75,000              

             37,000           3,055                    -            3,086          -        -    30,859غذٍر پزٍاًِ تاسیس  گلخاًِ کَچک هقیاسٍسارت جْاد کطاٍرسی5

ٍسارت جْاد کطاٍرسی6
ثثت ًام در ساهاًِ تزای تْزُ گیزی اس خذهات 

الکتزًٍیک
25,855    -        -          2,585            -                    2,560            31,000              

ٍسارت جْاد کطاٍرسی7
غذٍر پزٍاًِ تاسیس  گلخاًِ کَچک هقیاس دارای 

هجَس غیز سیستوی
45,872    -        -          4,587            -                    4,541            55,000              

ٍسارت جْاد کطاٍرسی8
غذٍر پزٍاًِ تْزُ تزداری  گلخاًِ کَچک هقیاس 

دارای هجَس
19,101        -        -          2,000              -                    1,899             23,000              

ٍسارت جْاد کطاٍرسی9
غذٍر پزٍاًِ تْزُ تزداری  داهپزٍری ّای غٌؼتی 

ٍ ًیوِ غٌؼتی فاقذ هجَس سیستوی
52,544    -        -          5,254            -                    5,202            63,000             

ٍسارت جْاد کطاٍرسی10
اغالح پزٍاًِ تاسیس  داهپزٍری ّای غٌؼتی ٍ ًیوِ 

غٌؼتی فاقذ هجَس سیستوی
62,552    -        -          6,255            -                    6,193            75,000              

ٍسارت جْاد کطاٍرسی11
اغالح پزٍاًِ تْزُ تزداری  داهپزٍری ّای غٌؼتی 

ٍ ًیوِ غٌؼتی فاقذ هجَس سیستوی
62,552    -        -          6,255            -                    6,193            75,000              

ٍسارت جْاد کطاٍرسی12
توذیذ پزٍاًِ تْزُ تزداری  داهپزٍری ّای غٌؼتی 

ٍ ًیوِ غٌؼتی فاقذ هجَس سیستوی
52,544    -        -          5,254            -                    5,202            63,000             

ٍسارت جْاد کطاٍرسی13
تغییز فؼالیت پزٍاًِ تْزُ تزداری  داهپزٍری ّای 

غٌؼتی ٍ ًیوِ غٌؼتی فاقذ هجَس سیستوی
62,552    -        -          6,255            -                    6,193            75,000              

ٍسارت جْاد کطاٍرسی14
توذیذ پزٍاًِ تاسیس  داهپزٍری ّای غٌؼتی ٍ ًیوِ 

غٌؼتی فاقذ هجَس سیستوی
52,544    -        -          5,254            -                    5,202            63,000             

ٍسارت جْاد کطاٍرسی15
توذیذ پزٍاًِ تْساسی ٍ ًَساسی  داهپزٍری ّای 

غٌؼتی ٍ ًیوِ غٌؼتی فاقذ هجَس سیستوی
52,544    -        -          5,254            -                    5,202            63,000             

ٍسارت جْاد کطاٍرسی16
غذٍر پزٍاًِ تَسؼِ  داهپزٍری ّای غٌؼتی ٍ ًیوِ 

غٌؼتی فاقذ هجَس سیستوی
75,897    -        -          7,590             -                    7,514            91,000               

ٍسارت جْاد کطاٍرسی17
اتطال پزٍاًِ تَسؼِ  داهپزٍری ّای غٌؼتی ٍ ًیوِ 

غٌؼتی فاقذ هجَس سیستوی
51,710      -        -          5,171              -                    5,119             62,000              

ٍسارت جْاد کطاٍرسی18
توذیذ پزٍاًِ تَسؼِ  داهپزٍری ّای غٌؼتی ٍ ًیوِ 

غٌؼتی فاقذ هجَس سیستوی
41,701      -        -          4,170             -                    4,128            50,000              

ٍسارت جْاد کطاٍرسی19
غذٍر پزٍاًِ تْساسی ٍ ًَساسی  داهپزٍری ّای 

غٌؼتی ٍ ًیوِ غٌؼتی فاقذ هجَس سیستوی
52,544    -        -          5,254            -                    5,202            63,000             

ٍسارت جْاد کطاٍرسی20
اًتقال پزٍاًِ تاسیس  داهپزٍری ّای غٌؼتی ٍ ًیوِ 

غٌؼتی فاقذ هجَس سیستوی
126,772  -        -          12,677          -                    12,550          152,000            

 کارگزٍُ ًزخگذاری خذهات پیطخَاى1398/12/21جذٍل تؼزفِ ّای خذهات پیطخَاى دٍلت الکتزًٍیک تاییذ ضذُ در هَرخ 

4 از 1 صفحه
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 کارگزٍُ ًزخگذاری خذهات پیطخَاى1398/12/21جذٍل تؼزفِ ّای خذهات پیطخَاى دٍلت الکتزًٍیک تاییذ ضذُ در هَرخ 

ٍسارت جْاد کطاٍرسی21
اًتقال پزٍاًِ تْزُ تزداری  داهپزٍری ّای غٌؼتی 

ٍ ًیوِ غٌؼتی فاقذ هجَس سیستوی
126,772  -        -          12,677          -                    12,550          152,000            

ٍسارت جْاد کطاٍرسی22
غذٍر پزٍاًِ تْزُ تزداری  ٍاحذ گلخاًِ ای ٍ تَلیذ 

ٍ پزٍرش قارچ خَراکی فاقذ هجَس سیستوی
37,531    -        -          3,753           -                    3,716           45,000              

ٍسارت جْاد کطاٍرسی23
توذیذ پزٍاًِ تاسیس  ٍاحذ گلخاًِ ای ٍ تَلیذ ٍ 

پزٍرش قارچ خَراکی فاقذ هجَس سیستوی
37,531    -        -          3,753           -                    3,716           45,000              

ٍسارت جْاد کطاٍرسی24
توذیذ پزٍاًِ تْزُ تزداری  ٍاحذ گلخاًِ ای ٍ تَلیذ 

ٍ پزٍرش قارچ خَراکی فاقذ هجَس سیستوی
38,365   -        -          3,837           -                    3,798           46,000              

ٍسارت جْاد کطاٍرسی25
غذٍر پزٍاًِ تاسیس  ٍاحذ گلخاًِ ای ٍ تَلیذ ٍ 

پزٍرش قارچ خَراکی فاقذ هجَس سیستوی
33,361    -        -          3,336           -                    3,303           40,000              

ٍسارت جْاد کطاٍرسی26
توذیذ پزٍاًِ هَافقت اغَلی داهپزٍری ّای 

غٌؼتی ٍ ًیوِ غٌؼتی فاقذ هجَس سیستوی
9,009         -        -          2,000              -                    991                 12,000               

ٍسارت جْاد کطاٍرسی27
توذیذ پزٍاًِ هَافقت اغَلی  داهپزٍری ّای 

غٌؼتی ٍ ًیوِ غٌؼتی فاقذ هجَس سیستوی
54,212     -        -          5,421             -                    5,367           65,000              

ٍسارت جْاد کطاٍرسی28
توذیذ پزٍاًِ هَافقت اغَلی  داهپزٍری ّای 

غٌؼتی ٍ ًیوِ غٌؼتی دارای هجَس سیستوی
9,009         -        -          2,000              -                    991                 12,000               

29
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى
             120,000             9,908                    -             11,099          -        -     98,992غذٍر گَاّی تخػیع آب

30
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى

درخَاست استقزار

 دستگاُ حفاری
56,714    -        -          5,671             -                    5,615            68,000              

31
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى

درخَاست تزخیع

 دستگاُ حفاری
56,714    -        -          5,671             -                    5,615            68,000              

32
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى
            168,000         13,872                    -           15,103          -        -   139,026درخَاست حفز چاُ جذیذ

33
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى
               99,000            8,174                    -            9,348          -        -    81,478غذٍرپزٍاًِ تْزُ تزداری اس آب ّای سطحی

34
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى

غذٍر هجَس تغییز ٍ اغالح ًام دارًذگاى پزٍاًِ 

تْزُ تزداری اس آب سطحی
81,478    -        -          9,348            -                    8,174            99,000               

35
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى
               99,000            8,174                    -            9,348          -        -    81,478توذیذ اػتثار پزٍاًِ تْزُ تزداری اس آتْای سطحی

36
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى

تغییز کارتزی تْزُ / غذٍر هجَس تغییز ًَع هػزف 

تزداری اس هٌاتغ آتی سطحی
81,478    -        -          9,348            -                    8,174            99,000               

37
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى

غذٍر تؼییز کارتزی پزٍاًِ تْزُ تزداری اس آب 

سطحی
81,478    -        -          9,348            -                    8,174            99,000               

38
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى
               99,000            8,174                    -            9,348          -        -    81,478تغییز هساحت اراضی

39
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى

غذٍر هجَس اغالح قذرت هَتَر ٍ تغییز هٌػَتات 

تزداضت اس آب سطحی
81,478    -        -          9,348            -                    8,174            99,000               

40
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى

غذٍر هجَس جاتجایی هحل تخػیع هٌثغ آب 

سطحی
81,478    -        -          9,348            -                    8,174            99,000               

41
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى
            104,000           8,587                    -            9,765          -        -   85,648غذٍر پزٍاًِ حفز چاُ تِ جای چاُ

4 از 2 صفحه
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 کارگزٍُ ًزخگذاری خذهات پیطخَاى1398/12/21جذٍل تؼزفِ ّای خذهات پیطخَاى دٍلت الکتزًٍیک تاییذ ضذُ در هَرخ 

42
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى
            104,000           8,587                    -            9,765          -        -   85,648غذٍر پزٍاًِ حفز چاُ تِ جای قٌات

43
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى
            104,000           8,587                    -            9,765          -        -   85,648غذٍر هجَس کف ضکٌی چاُ

44
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى
            104,000           8,587                    -            9,765          -        -   85,648غذٍر هجَس الیزٍتی چاُ

45
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى

غذٍر هجَس حفز گالزی، چاُ کوکی، تزقَسًی ٍ 

دٍرتزداری
85,648   -        -          9,765            -                    8,587           104,000            

46
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى
            104,000           8,587                    -            9,765          -        -   85,648تجذیذ هجَسّای حفز چاُ

47
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى
            104,000           8,587                    -            9,765          -        -   85,648غذٍر هجَس اداهِ حفاری چاُ

48
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى
            104,000           8,587                    -            9,765          -        -   85,648غذٍر هجَس تغییز رٍش حفاری چاُ

49
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى
            104,000           8,587                    -            9,765          -        -   85,648غذٍر هجَس اغالح کزٍکی چاُ

50
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى
            104,000           8,587                    -            9,765          -        -   85,648غذٍر هجَس ًػة هٌػَتات چاُ

51
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى
            104,000           8,587                    -            9,765          -        -   85,648آسهایص پوپاص ٍ تؼییي آتذّی چاُ

52
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى
            104,000           8,587                    -            9,765          -        -   85,648غذٍر پزٍاًِ تْزُ تزداری اس چاُ

53
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى
            104,000           8,587                    -            9,765          -        -   85,648غذٍر هجَس پوپاص ثاًَیِ چاُ

54
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى

غذٍر هجَس اغالح قذرت هَتَر ٍ تغییز هٌػَتات 

چاُ
85,648   -        -          9,765            -                    8,587           104,000            

55
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى
            104,000           8,587                    -            9,765          -        -   85,648غذٍر هجَس تغییز هیشاى تْزُ تزداری چاُ

56
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى
            104,000           8,587                    -            9,765          -        -   85,648غذٍر هجَس تغییز ًَع هػزف آب تزداضتی اس چاُ

4 از 3 صفحه
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 کارگزٍُ ًزخگذاری خذهات پیطخَاى1398/12/21جذٍل تؼزفِ ّای خذهات پیطخَاى دٍلت الکتزًٍیک تاییذ ضذُ در هَرخ 

57
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى

تغییز ٍ اغالح ًام دارًذگاى پزٍاًِ تْزُ تزداری اس 

چاُ
85,648   -        -          9,765            -                    8,587           104,000            

58
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى
            104,000           8,587                    -            9,765          -        -   85,648غذٍر اغالحیِ پزٍاًِ تْزُ تزداری اس چاُ

59
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى
            104,000           8,587                    -            9,765          -        -   85,648توذیذ اػتثار پزٍاًِ تْزُ تزداری اس چاُ

60
 ضزکت هذیزیت هٌاتغ 

آب  ایزاى

رسیذگی تِ درخَاست ّای تؼییي تکلیف چاُ ّای 

کطاٍرسی
85,648   -        -          9,765            -                    8,587           104,000            

61
ضزکت سپزدُ گذاری 

هزکشی اٍراق تْادار
             112,000            9,248                    -             6,614    30,000        -    66,138سزقت گَاّی ًقل ٍ اًتقال سْام/ اػالم هفقَدی 

62
ضزکت سپزدُ گذاری 

هزکشی اٍراق تْادار
             112,000            9,248                    -             6,614    30,000        -    66,138درخَاست  غذٍر الوثٌی گَاّی ًقل ٍ اًتقال سْام

63
ضزکت سپزدُ گذاری 

هزکشی اٍراق تْادار
              94,000            7,761                    -             5,113    30,000        -      51,126درخَاست غذٍر ضٌاسِ کارتزی ایٌتزًتی

64
ضزکت سپزدُ گذاری 

هزکشی اٍراق تْادار
             116,000           9,578                    -            6,947    30,000        -    69,475درخَاست  اًتقال قْزی ها تیي ٍراث

65
 ٍسارت غٌؼت ٍ هؼذى 

ٍ تجارت
              94,000            7,761                    -            7,840          -        -    78,399گَاّی  اهضاءضخع حقیقی ٍاتستِ تِ دٍلت

66
 ٍسارت غٌؼت ٍ هؼذى 

ٍ تجارت
              94,000           7,762                    -            7,840          -        -    78,399گَاّی   اهضاء ضخع حقیقی ٍاتستِ تِ غیز دٍلت

67
 ٍسارت غٌؼت ٍ هؼذى 

ٍ تجارت
            104,000           8,587                    -            8,674          -        -    86,739  گَاّی هْز ساسهاًی ٍاتستِ تِ دٍلت

68
 ٍسارت غٌؼت ٍ هؼذى 

ٍ تجارت
            104,000           8,587                    -            8,674          -        -    86,739  گَاّی هْزساسهاًی غیز دٍلت

69
 ٍسارت غٌؼت ٍ هؼذى 

ٍ تجارت
              84,000           6,936                    -             7,006          -        -     70,058 گَاّی   اهضاء ضخع حقیقی هستقل

70
 ٍسارت غٌؼت ٍ هؼذى 

ٍ تجارت
              62,000             5,119                    -             6,262          -        -      50,619اهضاء/  اتطال گَاّی هْز

71
 ٍسارت غٌؼت ٍ هؼذى 

ٍ تجارت
              95,000           7,844                    -            7,923          -        -    79,233گَاّی هْز دفتز ثثت ًام ٍاتستِ تِ دٍلت

72
 ٍسارت غٌؼت ٍ هؼذى 

ٍ تجارت
              95,000           7,844                    -            7,923          -        -    79,233گَاّی هْز دفتز ثثت ًام ٍاتستِ تِ غیز دٍلت

73
 ٍسارت غٌؼت ٍ هؼذى 

ٍ تجارت

اهضاء  تا کذ رّگیزی هزتَط تِ / غذٍر گَاّی هْز

پیص ثثت ًام ایٌتزًتی
25,855    -        -          2,585            -                    2,560            31,000              

              85,000            7,018                    -             7,089          -        -     70,892تٌظین هکاتثات اداریًْاد ریاست جوَْری74

75

ٍسارت تْذاضت، 

درهاى ٍ آهَسش 

پشضکی

            197,000         16,266              54,000            11,521          -        -   115,213اهضاء دیجیتال  تْذاضت

           308,000         25,431              77,000           11,597   100,000        -    93,972درخَاست ٍ ارسال ًقطِساسهاى ًقطِ تزداری76

. ریال قاتل اخذ هی تاضذ60.000 تزای تٌظین هکاتثِ اداری اس غفحِ دٍم تِ تؼذ تِ اسای ّز غفحِ 74در خػَظ ردیف : تثػزُ 
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