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 مدير/رئيس محترم اداره ثبت احوال
 

 سالم عليكم  

مدیرکل محترم نوسازی و تحول اداری سازمان ثبت احوال  91/39/9911تاریخ  91491/9/4به پيوست نامه شماره         

مقتضی کشور با موضوع تعيين نرخ دستمزد خدمات ثبت احوال در دفاترپيشخوان جهت اطالع و اقدام الزم ارسال می گردد. 

است دستور مزبور طی روزجاری به کليه دفاتر پيشخوان ارائه دهنده خدمات ثبت احوال در قلمرو آن اداره ابالغ , و پيگيری 

 الزم درخصوص اعمال دقيق وصحيح مفاد آن معمول گردد.

ده و شامل خدمات , مجاز بو 91/9/9911الزم به ذکراست ؛ اعمال نرخ دستمزدهای مزبور)به شرح جدول ذیل( از تاریخ  

وتحت هرعنوان  انجام شده ازابتدای سال تاکنون نمی گردد. همچنين هرگونه افزایش نرخ خارج از مشروح خدمات مزبور

 ممنوع بوده و با متخلفين برخورد قانونی خواهد شد.

  اسبه ميگردد.بدیهی است حق فنی مدیران فنی دفاترپيشخوان باهمان نسبت قبلی  درمقایسه با تعرفه های جدید مح

 

نرخ کارمزد  نام خدمت ردیف

 )ریال(11سال

 101.111 تعويض شناسنامه 1

 101.111 المثنی 0

 111.111 تغييرنام خانوادگی 3

 111.111 هيات حل اختالف 4

 111.111 اجرای احکام دادگاه 5

 101.111 ثبت نام کارت هوشمندملی 6

 05.111 تحويل کارت هوشمندملی 7

 

 

 

 
 سيد حسين نيری   

 یمدير کل ثبت احوال خراسان رضو
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 :  رونوشت

 معاونين محترم اداره كل جهت اطالع و اقدام الزم  - 

 رئيس محترم اداره حراست جهت اطالع و اقدام الزم  - 

 ركليه دفاتر پيشخوان ارائه دهنده خدمات ثبت احوال در استان جهت اطالع و اقدام برابر مفاد دستو  - 

 زمروابط عومي محترم اداره كل جهت اطالع و پيگيري ال  - 

 POSجناب آقاي هنرپيشه , جهت اطالع و اقدام الزم درخصوص اصالح نرخها در دستگاههاي   - 

 


