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 شود.ين مييتع ياريبه عنوان استاندار چهارمحال و بخت يدريح يعلغالم يآقا
  د مخبرجمهور ـ محم رئيسمعاون اول 

  
  ٢/٩/١٤٠٠                                                              ـ ه٥٨٠٠٦/ت٩٩٣٣٣رهشما

   وزارت امور خارجه
   سازمان برنامه و بودجه کشور

 رانیا یاسالم يجمهور يبانک مرکز
مورخ  ٣٠٢٩٣٠شنهاد شماره يبه پ ٢٦/٨/١٤٠٠ران در جلسه يوزهيأت 

و هشتم قانون  يکصد و سيامه و بودجه کشور و به استناد اصل سازمان برن ١٥/٦/١٣٩٩
 دولت ياز مقررات مال يم بخشي) قانون تنظ٦٨ران و ماده(يا ياسالم يجمهور ياساس

 ب کرد:ير تصويرا به شرح ز ين تعرفه خدمات کنسوليينامه تع نييآـ  ١٣٨٠مصوب  ـ
 

 ین تعرفه خدمات کنسولیینامه تعنییآ
  روند:  يمشروح مربوط به کار م ير در معانينامه، اصطالحات ز نيين آيدر اـ 1ماده 

  وزارت: وزارت امور خارجه.ـ ١
 کشور.   يها وزارت امور خارجه در استان يندگيدفاتر: دفاتر نماـ ٢
 ياسالم يو دفتر حفاظت از منافع جمهور ي: سفارت، سرکنسولگريندگينماـ ٣

  ران در خارج از کشور.يا
  . يکنسول يدرآمد ارزحساب: حساب ـ ٤

ا يرا که صدور و  يها موظفند اسناد و مدارک يندگيوزارت، دفاتر و نماـ 2ماده
 ت آنهايم شده و در حوزه مأموريشان تنظ تيف و صالحيل آنها در حدود وظايتسج

ند. مدارک يق نمايا تصدير مقررات مربوط، صادر و ينامه و سانيين آيباشد، طبق ايم
مربوط  يا انهيافزار راا در نرميد در دفاتر مخصوص و يق شده بايد تصدا اسنايصادره و 

و  يمنين و مقررات و موارد اير قوانيت سايبه سوابق با رعا يثبت گردد و دسترس
  ر باشد.يپذ امکان يحفاظت

وست ي) پ٣) و (٢)، (١بر اساس جداول شماره ( ينرخ تعرفه خدمات کنسولـ 3ماده
زان وجه ين و به مييباشند، تعيدولت مهيأت شده به مهر دفتر ديينامه که تأنيين آيا

شود. اسناد و  يا مدرک، نقش تمبر مياصل سند و  يادشده، رويبابت خدمات  يافتيدر
که  يفاقد اعتبار خواهد بود. در موارد يا انهيرا  هيدييا بدون تأيمدارک بدون نقش تمبر و 

  استفاده نمود.  يا انهيه رايدييتوان از تأ يص دهد، ميوزارت تشخ
 ياسالم يکه قصد سفر به جمهور يوزارت موظف است از اتباع خارجـ  تبصره

افت و به حساب درآمد يآن را در يد، بهايران را دارند، در قبال صدور انواع رواديا
 يها تيد و معافيانواع رواد يد. بهايز نمايکل کشور) وار يکشور (نزد خزانه دار يعموم

ت ي، روابط دو کشور، رعايالملل نيو با توجه به تعهدات و عرف ب يمنافع ملآن بر اساس 
 يونيسيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در کميت افراد، به پيعمل متقابل و موقع

س ييو ر يو دادگستر ييو دارا يامور خارجه، امور اقتصاد يندگان وزرايمتشکل از نما
ون يسين کميعضو ا يت وزرايب اکثريو با تصو يسازمان برنامه و بودجه کشور بررس

 شود. ين مييتع
ت يق اسناد و اوراق در خارج از کشور فقط در صالحيصدور مدارک و تصدـ 4ماده

وزارت انجام خواهد شد. نام، نام  يمانيا پيو  يها است که توسط کارمندان رسم يندگينما
ل مدرک، يد در ذيبا يندگيکارمندان مذکور و مهر معتبر نما ي، سمت، امضايخانوادگ

  ا ورقه درج شود.يسند 
 يالمللنيب ير ارزهايشده توسط وزارت به پول محل و سانييمبلغ تعرفه تعـ  5ماده
  شود.ير، محاسبه و وصول ميمعتبر تسع
ط ير ارزها، تابع شراينامه به سا نيين آيوست اير مبالغ مندرج در جداول پيتسعـ  6ماده

  شود. يها ابالغ م يندگيوزارت به نما يخواهد بود که از سو يالعملمحل و بر اساس دستور
 يت خدمات کشوريري) قانون مد٥موضوع ماده ( يياجرا يهادستگاهـ 7ماده

نامه را که نيين آيوست اي) پ١موضوع بند (د) جدول شماره ( يموظفند صرفاً اسناد خارج
  ر دهند.باشند را مالک عمل قرا وزارت  يممهور به مهر و امضا

واردکنندگان کاال و خدمات موظفند براساس دستورالعمل وزارت،  اسناد ـ 1تبصره
وزارت، به  يد اسناد خارجييد و درج اطالعات در سامانه تأيين ماده را جهت تأيموضوع ا

  ند.يل نمايا وزارت تحويها، دفاتر و يندگينما

ق يدشده از طرييأربط به اسناد تيذ يها دستگاه يبه منظور دسترسـ 2تبصره
) قانون ٦) و (٥مواد ( يينامه اجرانيي) آ١سامانه جامع تجارت، موضوع بند (ث) ماده (

هـ مورخ ٥١٥٥٩/ت٤٦٤٤٣نامه شماره بيمبارزه با قاچاق کاال و ارز موضوع تصو
ق سامانه مذکور، يمربوط از طر يها وزارت از داده يبردارو امکان بهره ٢٣/٤/١٣٩٥

ارتباط  يبرقرار يصنعت، معدن و تجارت موظفند اقدامات الزم براوزارت و وزارت 
  مربوط به وزارت را به عمل آورند. يکيادشده و سامانه الکترونين سامانه يب يکيالکترون

ن ماده در موارد و ياز شمول ا يمستثن يکاالها يق اسناد خارجيمصادـ 3تبصره
وزارت، وزارت صنعت، معدن و ندگان يمرکب از نما يب کارگروهيط خاص با تصويشرا

و  يريشگيرخانه ستاد پيمبارزه با قاچاق کاال و ارز، دب يرخانه ستاد مرکزيتجارت، دب
و  ييو دارا ي، وزارت اطالعات، وزارت امور اقتصاديمقابله با جعل اسناد و مدارک رسم

توسط وزارت  يک هفته کاريشود. مصوبات کارگروه ظرف  ين مييتع يوزارت دادگستر
  شود. يربط ابالغ ميذ يها صنعت، معدن و تجارت به دستگاه

افت اسناد و در يخ درياز تار ي) روز کار١٠وزارت موظف است ظرف (ـ 4تبصره
سند اقدام و در  يمندرج بر رو يق مهر و امضايصورت تطابق آن با ضوابط، نسبت به تصد

د. در صورت يآن اعالم نما ينوننده قايا نمايجه را به واردکننده کاال يصورت عدم تطابق، نت
%) از مبلغ تعرفه (موضوع ٥پنج درصد ( يهر روز کار يبه ازا يجه بررسيه نتير در ارايتأخ

  شود. ينامه) کسر منيين آيوست اي) پ١بند (د) جدول شماره (
تصديق اعتبار كليه اسناد و مدارك تنظيم شده در خارج از كشور كه ـ  5تبصره

هاي سياسي و كنسولي و دفاتر حفاظت منوط به تصديق نمايندگي طبق قوانين و مقررات
  منافع جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور مي باشد بايد ظرف پنج روز انجام شود.

درج شده باشد، از هر سند  يک مهر و موم (پلمپ)، اسناد مختلفياگر در ـ  8ماده
  تعرفه جداگانه اخذ خواهد شد.

معاف  ير از پرداخت تعرفه خدمات کنسوليو اوراق زاسناد، مدارک ـ 9ماده
شود.  يگان انجام ميا صدور آنها به صورت رايد ييق، تأيباشند و حسب مورد تصديم
خواهد شد و  يگاني) که بايريا تصاويها ( ق شده و رونوشتياسناد تصد ين امر رويا
ه، تعرفه خدمات نام نيي) آ٩به استناد بند ... ماده ("ا مدارک صادره با عبارت ي

افزار مربوط عبارت ن در ستون مبلغ در نرميو همچن "گان انجام شديرا يکنسول
  گردد:يگان) درج مي(را

 ران که عدم استطاعتيق اسناد و صدور مدارک اتباع ايصدور برگ عبور، تصدـ ١
دگان، مان محرز شده باشد، مانند درراه يندگيس نماييه مدارک الزم نزد ريآنان با ارا يمال

  ان، اخراج شدگان و موارد مشابه.يشدگان، زندان بازداشت
که دستور  يد عدم استطاعت ماليا رونوشت مصدق مدارک موياصل ـ  تبصره

ق يسند تصد يگانيد به نسخه بايآن درج شده است، با يبر رو يندگيس نمايير يکتب
  شود. ينگهدار يوست و در سوابق کنسوليشده پ

  ان در دانشگاه.يل دانشجويل به تحصاشتغا يد گواهييتأـ ٢
  م خارج از کشور. يرمقيغ يرانيماران ايب ينيبال يق اسناد و مدارک پزشکيتصدـ ٣
  صادر شده باشد. يکه توسط مقامات خارج يرانيفوت اتباع ا يد و ترجمه گواهييتأـ ٤
و  ران در امور مربوط به خود آنهايالمنفعه ا ه و عاميريق اسناد مراکز خيتصدـ  ٥

 يا نهادهايران و يا ياسالم ين مراکز و هالل احمر جمهوريبه ا يياهدا يهرگونه کاال
  .يردولتيغ يعموم

 مند بهره ياسيت سيران که از معافيم ايمق يندگان خارجيق اسناد نمايتصدـ  ٦
ا خانواده بالفصل آنها يا اقدام مربوط به شخص يق يکه موضوع تصد يهستند. در صورت

  عمل متقابل. باشد، به شرط
کشور که  يمسلح و کارمندان رسم يروهايق اسناد مربوط به ماترک افراد نيتصد ـ٧

  ل حادثه در خارج از کشور فوت نموده باشند.يفه به دليدر راه انجام وظ
از پرداخت وجه معاف  يالملل نيب يها مانيکه به موجب پ يق اسناديتصدـ  ٨

  شناخته شده باشند.
دولت  ياز سو ين ثابت اعزامينامه) مأمور تيا رضاينامه  وکالت ليق امضا (ذيتصد ـ٩
 يک بار در هر سال شمسي يران در خارج از کشور و همسران آنها برايا ياسالم يجمهور

  .يندگيس نماييص ريو به تشخ
ا صدور آنها در درج يم و يکه مأمور به هنگام تنظ ياصالح اسناد و مدارک ـ١٠

  .يندگيس نماييص ريوده باشد، با تشخاطالعات مربوط اشتباه نم
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که در  يشود تعرفه آن دسته از خدمات کنسوليبه وزارت اجازه داده مـ 10ماده
ق يآنها از طر يظالمانه امکان وصول ارز يهامياز جمله تحر يليها به هر دليندگينما

 يارزق حساب ياز طر يباشد، تعرفه مذکور را به صورت ارزيمحل مقدور نم يشبکه بانک
  د.يافت نمايران در داخل کشور دريا يمفتوحه در بانک مل

ر برابر اصل اسناد صادره در داخل کشور و اسناد يوزارت مجاز است تصوـ 11ماده
  د.يد نماييصادره در خارج از کشور را تأ يرخارجيغ

مالحظه شود و  يو نقش تمبر، خالف يهرگاه در اخذ تعرفه خدمات کنسولـ 12ماده
ر اقدام يب زيد، به ترتيبه عمل آ يتينفع شکايا مقامات ذياز طرف اشخاص  ا چنانچهي

  خواهد شد:
اخطار و  يافت کرده باشد، مراتب به ويزان تعرفه وجه دريکمتر از م ياگر متصدـ ١

زان يالتفاوت م ن و مقررات برخورد خواهد شد و مابهين مطابق قوانيا متخلفيبا متخلف 
ا ي يز به حساب (ارزيدشده و تعرفه مصوب، به صورت واريياز صاحب سند تأ يافتيدر
  ا خارج از کشور اخذ خواهد شد. ي) در داخل يالير

ز کرده باشد، يافت و به حساب درآمد واريزان تعرفه وجه دريش از ميب ياگر متصدـ ٢
ت ) قانون محاسبا٤٩ت ماده (يا با رعايالتفاوت از حساب درآمد و  ضمن اخطار به متخلف، مابه

گردد و در  يربط مسترد م ينده ذيا نمايبه شخص و  يکشور از محل درآمد عموم يعموم
 ن برخورد خواهد شد.يا متخلفين و مقررات با متخلف يصورت تکرار مطابق قوان

 يافتيزان دريکمتر از م يافت کند، وليزان تعرفه وجه دريش از ميب ياگر متصدـ ٣
د، مطابق يربط کمتر اعالم نمايا به بخش ذيدرج و  يا انهيه رايدييا در تأينقش تمبر و 

  ب قرار خواهد گرفت.ين و مقررات تحت تعقيقوان
ست و پنج سطر و هر سطر يدر ترجمه مدارک، هر صفحه عبارت از بـ 13ماده

کامل   ست و پنج سطر تعرفهيکمتر از ب يپانزده کلمه است. برا يبه طور متوسط دارا
هر صفحه  يد مدارک ترجمه شده بر مبناييعرفه تأشود. تيافت ميک صفحه دري

  گردد. ين مييتع
ن شده در جداول ييهر سند برابر نرخ تع ياصل يها ه نسخهيد کلييتعرفه تأـ 14ماده

 ي%) مبلغ تعرفه نسخه اصل١٠ده درصد ( يو مال ير اسناد تجاريا تصويو تعرفه رونوشت 
  دشده همان سند در خارج از کشور خواهد بود.ييتأ

- نيين آيوست اي) پ١اضافه بر مبالغ مذکور در جدول شماره ( يهرگاه کشور خارجـ 15ماده
  د.يد، وزارت مجاز است با اتباع آن کشور عمل متقابل نمايافت نمايران درياز اتباع ا ينامه، وجه

به دفتر حفاظت منافع جمهوري اسالمي ايران در واشنگتن اجازه داده ـ 16ماده
رخواست متقاضي جهت دريافت خدمات كنسولي به صورت ويژه و شود در صورت ديم

شده عالوه بر تعرفه ذكر شده نيي%) تعرفه خدمات تع٥٠را تا پنجاه درصد ( يخاص، مبلغ
  نامه، دريافت نمايد.   نيين آي) پيوست ا١در جدول شماره (

 نامه در نيين آيا ياجرا ياز درخصوص چگونگيمورد ن يها دستورالعملـ 17ماده
  ه و ابالغ خواهد شد.يصورت لزوم توسط وزارت ته

) قانون احکام ٥٥نامه مطابق ماده (نيين آيا يحاصل از اجرا يدرآمدهاـ 18ماده
 يعاليو در چهارچوب مصوبات شوراـ  ١٣٩٥مصوب ـ  توسعه کشور يهابرنامه يميدا
متبادله  يهامهنا و موافقت يو در سقف اعتبارات منظور شده در بودجه سنوات يت مليامن

  نه خواهد بود. يبا سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هز
و اصالح  ١٧/٥/١٣٩٥هـ مورخ ٥٢٤٢٢/ت ٥٨١١٧نامه شماره  بيتصوـ 19ماده

  شوند. يلغو م ١٢/١٠/١٣٩٥هـ مورخ ٥٣٨٦١/ت١٢٥٧٦٢نامه شماره بيآن موضوع تصو يبعد
  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 

  
  یمات کنسولتعرفه خد  جدول

  
 )1جدول شماره (

  ها یندگیدر نما ییو قضا يو معامالت ادار یو حقوق یقیق اوراق و اسناد مربوط به اشخاص حقینرخ تعرفه صدور و تصد

 شرح فیرد
 تعرفه

 وروی الیر

 هیالف) امور مربوط به سجالت و احوال شخص

 ٢٥ ٣ر٠٠٠ر٠٠٠ خ تولد)يز از تاررو ١٥(تا  يثبت والدت و صدور شناسنامه در مهلت قانون ١

روز تا شش ماه ١٦(از  يثبت والدت و صدور شناسنامه بعد از مهلت قانون ٢
 ٣٥ ٤ر٢٠٠ر٠٠٠ خ تولد)يبعد از تار

 شرح فیرد
 تعرفه

 وروی الیر

(بعد از شش ماه از  يثبت والدت و صدور شناسنامه بعد از مهلت قانون ٣
 ٥٠ ٦ر٠٠٠ر٠٠٠ خ تولد)يتار

  ) ٩٧٦) ماده (٦مشمول بند ( ثبت والدت و صدور شناسنامه بانوان ٤
 ٣٥ ٤ر٢٠٠ر٠٠٠ )ي(در هر سن يقانون مدن

 ٣٠ ٣ر٦٠٠ر٠٠٠ ض شناسنامهيتعو ٥

 ٤٥ ٥ر٤٠٠ر٠٠٠ از فقدان (نوبت اول) يصدور شناسنامه مجدد ناش ٦

 ٩٠ ١٠ر٨٠٠ر٠٠٠ از فقدان (نوبت دوم) يصدور شناسنامه مجدد ناش ٧

 ١٥٠ ١٨ر٠٠٠ر٠٠٠ سوم و پس از آن) از فقدان (نوبت يصدور شناسنامه مجدد ناش ٨

 ٥٠ ٦ر٠٠٠ر٠٠٠ يا نام خانوادگير نام و ييتغ ٩

 ٣٠ ٣ر٦٠٠ر٠٠٠ يحل اختالف سند سجل ١٠

 ١٠ ١ر٢٠٠ر٠٠٠ الصاق عکس به شناسنامه ١١

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ تجرد يصدور گواه ١٢

 ٢٥ ٣ر٠٠٠ر٠٠٠ يصدور کارت هوشمند مل ١٣

 ٥٠ ٦ر٠٠٠ر٠٠٠ از فقدان (نوبت اول) يمجدد ناش يصدور کارت  هوشمند مل ١٤

 ٧٠ ٨ر٤٠٠ر٠٠٠ از فقدان (نوبت دوم) يمجدد ناش يصدور کارت  هوشمند مل ١٥

 ٩٠ ١٠ر٨٠٠ر٠٠٠ از فقدان (نوبت سوم و پس از آن) يمجدد ناش يصدور کارت  هوشمند مل ١٦

 ١٧ ٢ر٠٤٠ر٠٠٠ در خارج از کشور يرانيصدور اجازه ازدواج اتباع ا ١٧
 ٣٠ ٣ر٦٠٠ر٠٠٠ يير پروانه زناشوصدو ١٨

 ٢٥ ٣ر٠٠٠ر٠٠٠ يرانيبا زن ا يرانيثبت ازدواج مرد ا ١٩

 ٣٥ ٤ر٢٠٠ر٠٠٠ يبا اتباع خارج يرانيثبت ازدواج اتباع ا ٢٠

 ١٥ ١ر٨٠٠ر٠٠٠ صدور سند ازدواج ٢١

 ٥٠ ٦ر٠٠٠ر٠٠٠ ن)يط حضور زوجيثبت طالق (در شرا ٢٢

 ٦٥ ٧ر٨٠٠ر٠٠٠ مرکز)کطرفه بدون استعالم از يثبت طالق ( ٢٣

 ١١٥ ١٣ر٨٠٠ر٠٠٠ کطرفه با مجوز مرکز)يثبت طالق ( ٢٤

 ٣٠ ٣ر٦٠٠ر٠٠٠ صدور سند طالق ٢٥

 ١٥ ١ر٨٠٠ر٠٠٠ نياز زوج يکيا ازدواج به درخواست ي) برابر اصل از سند طالق و ير (کپيتصو ٢٦

 ٢٥ ٣ر٠٠٠ر٠٠٠ يندگياخذ آثار انگشتان در نما ٢٧

 ٢٥ ٣ر٠٠٠ر٠٠٠ نهيشيعدم سوء پ يدرخواست صدور گواه ٢٨

در  يکه مدت يانينه خارجيشيعدم سوء پ يدرخواست صدور گواه ٢٩
 ٥٠ ٦ر٠٠٠ر٠٠٠ ران اقامت داشته انديا

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ والدت) يترجمه صفحه اول شناسنامه (گواه ٣٠

 ٣٠ ٣ر٦٠٠ر٠٠٠ ا ترجمه کامل شناسنامه)يتاًهل (و  يصدور گواه ٣١

والدت (درج مهر اصالت) در صورت عدم  يواهد و ترجمه گييتأ ٣٢
 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ يندگيصدور شناسنامه در نما

 ٣٢ ٣ر٨٤٠ر٠٠٠ ن موقتيا اميم ينصب ق ٣٣

 ١٠ ١ر٢٠٠ر٠٠٠ مادر يرانيدر شناسنامه ا ياضافه کردن نام فرزند خارج ٣٤

 ٣ ٣٦٠ر٠٠٠ (هر قطعه) يرانيد عکس اتباع اييتأ ٣٥

 ١٠ ١ر٢٠٠ر٠٠٠ ييبه مرجع قضا يياق قضاارسال پاسخ دارنده اور ٣٦

 ٣٥ ٤ر٢٠٠ر٠٠٠ رمجازين غيعابر يبرا يصدور خروج يانجام مکاتبات جهت اخذ مجوز برا ٣٧

 ١٤ ١ر٦٨٠ر٠٠٠ فوت (در صورت ثبت فوت) هر برگ يصدور گواه ٣٨

 ٣٠ ٣ر٦٠٠ر٠٠٠ هايندگيدر نما يثبت موقت کشت ٣٩

 ١٥ ١ر٨٠٠ر٠٠٠ يق تقاضانامه سرپرستيتصد ٤٠

 ١٠ ١ر٢٠٠ر٠٠٠ مربوط يو صدور گواه يندگيدر نما يم شرعيغه ازدواج دايص ياجرا ٤١

 ٥٠ ٦ر٠٠٠ر٠٠٠ مربوط يو صدور گواه يندگيدر نما يغه طالق شرعيص ياجرا ٤٢

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ ت به عنوان مقامات محلياحراز هو يصدور گواه ٤٣

 ٥ ٦٠٠ر٠٠٠ يت انفراديهو يکياستعالم الکترون ٤٤

 ٥ ٦٠٠ر٠٠٠ يندگيس نمايير يت با امضايد احراز هوييتأ ٤٥

 ٥٠ ٦ر٠٠٠ر٠٠٠  به داخل کشور يرانير ايکر اتباع غيمکاتبه با مرکز جهت انتقال پ ٤٦

نیب) امور مربوط به گذرنامه و مشمول  

 ١٠٠ ١٢ر٠٠٠ر٠٠٠ ض گذرنامهيصدور و تعو ٤٧

 ٥٠ ٦ر٠٠٠ر٠٠٠ ن گذرنامه افراد کمتر از دو سال تماميصدور اول ٤٨

http://www.DASTOUR.IR
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 شرح فیرد
 تعرفه

 وروی الیر

 ٢٥٠ ٣٠ر٠٠٠ر٠٠٠ رمجازين غيصدور گذرنامه عابر ٤٩

 ١٨٠ ٢١ر٦٠٠ر٠٠٠ صدور گذرنامه مخدوش و مفقود ٥٠

 ٣٠٠ ٣٦ر٠٠٠ر٠٠٠ صدور گذرنامه مخدوش و مفقود دوم به باال ٥١

 ٢٠٠ ٢٤ر٠٠٠ر٠٠٠ صدور گذرنامه پناهندگان بار اول ٥٢

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ ران به خارجير محل اقامت از اييتغ ٥٣

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ ن خروج از کشوريخ آخرياستعالم تار ٥٤

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ يالتيرتسهين و غيصدور خروج مشمول ٥٥

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ نامه)يني) آ٩مشمولين بند (الف) ماده ( يصدور برگ عبور (به استثنا ٥٦

 ٣٠ ٣ر٦٠٠ر٠٠٠ نيژه مشموليبار سوم خروج و يافت مجوز برايدر يتقاضا ٥٧

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ د خدمتيخر يهاکاربرگ يمشمول بر رو يد امضاييتأ ٥٨

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ يت پزشکيمعاف يهاکاربرگ يمشمول بر رو يد امضاييتأ ٥٩

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ يت رهبريمعاف يهاکاربرگ يمشمول بر رو يد امضاييتأ ٦٠

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ ت کفالتيمعاف يهاکاربرگ يد هر امضا بر روييتأ ٦١

کارت  يا المثنيض يدرخواست تعو يهاکاربرگ يد هر امضا بر روييتأ ٦٢
 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ يا انجام خدمت سربازيت و يمعاف

د ييد، تأيرواد ي(تقاضا يخارج يها يندگينما يادداشت برايصدور  ٦٣
 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ هر نفر يگذرنامه و...) برا

تیج) امور مربوط به تابع  

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ ت پدريتابعاظهارنامه بقا به  ٦٤

 ٤٠ ٤ر٨٠٠ر٠٠٠ ت پدريسند بقا به تابع ٦٥

 ٣٠ ٣ر٦٠٠ر٠٠٠ تيل تابعيه تحصياظهار ٦٦

 ٥٠ ٦ر٠٠٠ر٠٠٠ ورو)ي) ١٠٠هر همراه ( يت (به ازايسند تابع ٦٧

 ٢٥ ٣ر٠٠٠ر٠٠٠ ا پدريت سابق زوج يه قبول تابعياظهار ٦٨

 ٣٥ ٤ر٢٠٠ر٠٠٠ ا پدريت سابق زوج يموافقتنامه قبول تابع ٦٩

 ٢٥ ٣ر٠٠٠ر٠٠٠ (بانوان) يت اصليدرخواست بازگشت به تابع ٧٠

 ٢٥ ٣ر٠٠٠ر٠٠٠ (بانوان) يت اصليموافقتنامه رجوع به تابع ٧١

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ (بانوان)يرانيا يت اصليدرخواست بازگشت به تابع ٧٢

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ (بانوان) يرانيا يت اصليموافقتنامه بازگشت به تابع ٧٣

 ٢٥ ٣ر٠٠٠ر٠٠٠ ت زوجيار تابعيدرخواست اخت ٧٤

 ٤٥ ٥ر٤٠٠ر٠٠٠ ت زوجيار تابعيموافقتنامه اخت ٧٥

 ٥٠ ٦ر٠٠٠ر٠٠٠ تيتقاضانامه خروج از تابع ٧٦

 ٢٥٠ ٣٠ر٠٠٠ر٠٠٠ ورو)ي) ١٠٠هر همراه ( يت (به ازايسند خروج از تابع ٧٧

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ رانيا ياسالم يت جمهوريدرخواست بازگشت به تابع ٧٨

 ٤٠ ٤ر٨٠٠ر٠٠٠ رانيا ياسالم يت جمهوريسند بازگشت به تابع ٧٩

 ٣٥ ٤ر٢٠٠ر٠٠٠ يو پدر خارج يرانيت فرزندان متولد از مادر ايدرخواست تابع ٨٠

 يت براياز مخالفت با درخواست تابع يد نظرخواهيدرخواست تجد ٨١
 ٧٠ ٨ر٤٠٠ر٠٠٠ ت وزارت کشور)يون تابعيسي(طرح در کم يرانيفرزندان متولد از مادر ا

 ٢٥٠ ٣٠ر٠٠٠ر٠٠٠ يت خارجيتابع ييسند شناسا ٨٢

و اموال) ی(امور مال يد اسناد و مدارك تجاریید) امور مربوط به تأ  

٨٣ 
و  يها (ترازنامه، اساسنامه، روزنامه رسم ه شرکتيق اعتبار و سرمايتصد

ي ، گواهيه شرکت، صورت مطالبات مجمع عموميسرما يهايآگه
 ره)ينامه و غ الشرکه، شرکتسهمسهام و 

 ٦٠ ٧ر٢٠٠ر٠٠٠

تصديق اعتبار و سرمايه بازرگانان (در صورت ارايه مدارک مانند کارت بازرگاني،  ٨٤
 گذاري، گواهي مربوط به مالکيت بازرگاني و غيره)هاي سرمايهگواهي

 ٦٠ ٧ر٢٠٠ر٠٠٠

 ٦٠ ٧ر٢٠٠ر٠٠٠ ها ندگان شرکتينامه نما يق معرفيتصد ٨٥

د فروش کاالیرسشیا پیحساب صورت  

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ وروي ١٥٠تا  ١از  ٨٦

 ٧٠ ٨ر٤٠٠ر٠٠٠ وروي ١٥٠٠تا  ١٥١از  ٨٧

 ١٢٠ ١٤ر٤٠٠ر٠٠٠ وروي ٧٥٠٠تا  ١٥٠١از  ٨٨

 ٢٤٠ ٢٨ر٨٠٠ر٠٠٠ وروي ١٥٠٠٠تا  ٧٥٠١از  ٨٩

 شرح فیرد
 تعرفه

 وروی الیر
 ٥٠٠ ٦٠ر٠٠٠ر٠٠٠ وروي ٧٥٠٠٠تا  ١٥٠٠١از  ٩٠

١ر٠٠٠ ١٢٠ر٠٠٠ر٠٠٠ ورو به باالي ٧٥٠٠١از  ٩١  

ق شده)یا مبلغ مندرج در صورت حساب تصدیا مقصد کاال (در صورت ذکر بها و یمبدأ  یق گواهیتصد  

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ وروي ١٥٠تا  ١از  ٩٢

 ٧٠ ٨ر٤٠٠ر٠٠٠ وروي ١٥٠٠تا  ١٥١از  ٩٣

 ١٢٠ ١٤ر٤٠٠ر٠٠٠ وروي ٧٥٠٠تا  ١٥٠١از  ٩٤

 ٢٤٠ ٢٨ر٨٠٠ر٠٠٠ وروي ١٥٠٠٠تا  ٧٥٠١ ٩٥

 ٥٠٠ ٦٠ر٠٠٠ر٠٠٠ وروي ٧٥٠٠٠ تا ١٥٠٠١از  ٩٦

١ر٠٠٠ ١٢٠ر٠٠٠ر٠٠٠ ورو به باالي ٧٥٠٠١از  ٩٧  

١ر٠٠٠ ١٢٠ر٠٠٠ر٠٠٠ ق صورتحسابيا عدم تصديدر صورت عدم ذکر بها و  ٩٨  

کاال  یبهداشت یکاال، گواه یبازرس یاستاندارد کاال، گواه یوب بودن کاال، گواهیا معیق سالم یتصد  
شده) قیمندرج در صورت حساب تصد ا مبلغی(در صورت ذکر بها و   

 ٥٠ ٦ر٠٠٠ر٠٠٠ وروي ١٥٠تا  ١از  ٩٩

 ١١٠ ١٣ر٢٠٠ر٠٠٠ وروي ١٥٠٠٠٠تا  ١٥١از  ١٠٠

 ٢٠٠ ٢٤ر٠٠٠ر٠٠٠ وروي ١٥٠٠٠٠٠تا  ١٥٠٠٠١از  ١٠١

 ٤٠٠ ٤٨ر٠٠٠ر٠٠٠ ورو به باالي ١٥٠٠٠٠٠١از  ١٠٢

 ٤٠٠ ٤٨ر٠٠٠ر٠٠٠ ق صورتحسابيا عدم تصديدر صورت عدم ذکر بها و  ١٠٣

ن بهاییا اموال در صورت تعی ییق اسناد تملک، مطالبات دارایتصد  

 ١٥ ١ر٨٠٠ر٠٠٠ وروي ١٥٠تا  ١از  ١٠٤

 ٦٠ ٧ر٢٠٠ر٠٠٠ وروي ١٥٠٠تا  ١٥١از  ١٠٥

 ١٠٠ ١٢ر٠٠٠ر٠٠٠ ورو  به باالي ١٥٠١از  ١٠٦

ا اموال بدون ذکر بهای ییق اسناد تملک، مطالبات، دارایتصد  

 ١٠٠ ١٢ر٠٠٠ر٠٠٠ رمنقوليوال غا اميامالک  ١٠٧

%) ارزش خالص ٣( -  کاال ياز ارزش بها يندگيص نماياموال منقول با تشخ ١٠٨
 کاال

ق ياز طر يخارج يا دولت هايوصول مطالبات اشخاص متفرقه از اتباع  ١٠٩
%)  کل ٥معادل ( -  يالمللنيب يا قراردادهايک يپلماتيله اقدامات ديا به وسي يندگينما

 صول شدهمبلغ و

%) ارزش خالص ٣( -  اليهر پانصد هزار ر يو وصول ماترک منقول به ازا يجمع آور ١١٠
 کاال

%) ارزش ٧معادل ( -  رمنقوليو وصول اموال غ يجمع آور ١١١
 خالص مالي

%) ارزش ٥معادل ( -  ر ترکه و مهر و موم آنيتحر ١١٢
 خالص ماترک

%) از ٧به نسبت ( -  رهين آالت و غي، ماشه منزليل اثاثيحفاظت اموال منقول از قب ١١٣
 جمع بها

در خارج  يکه به هر علت يمه و خسارات افراديه، بيالزحمه اخذ دحق ١١٤
%) ٥معادل ( -  کنند.ياز کشور فوت م

 دريافتي نمايندگي

%) از ٧معادل ( -  يندگيتوسط نما يرانيفروش اموال اتباع ا ١١٥
 درآمد خالص

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ يو حقوق يقين اشخاص حقي، بق قرارداد کاريتصد ١١٦

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ )ي(بدون بار مال يقين اشخاص حقيق قرارداد، بيتصد ١١٧

)ی(با بارمال یا حقوقی یقین اشخاص حقیق قرارداد بیتصد  

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ وروي١٥٠تا  ١از  ١١٨

 ٤٠ ٤ر٨٠٠ر٠٠٠ ورو ي ١٥٠٠تا  ١٥١از  ١١٩

 ٧٠ ٨ر٤٠٠ر٠٠٠ ورو به باال ي ١٥٠١از  ١٢٠

و متفرقه یهـ) امور کل  

نامه، بذل اموال منقول و يا  تصديق انواع اقرارنامه، تعهدنامه، رضايت ١٢١
 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ غيرمنقول

 ياسالم يجمهور يها يندگيو نما ير دولتيق امضاء و مهر دوايتصد ١٢٢
 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ ران در خارج از کشوريا
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 شرح فیرد
 تعرفه

 وروی الیر

 ٣٠ ٣ر٦٠٠ر٠٠٠ يخارج يو دوائر دولت يع رسمق امضاء و مهر مراجيتصد ١٢٣

 ١٥ ١ر٨٠٠ر٠٠٠ ران)يا ياسالم يق امضاء اشخاص متفرقه (اتباع جمهوريتصد ١٢٤

 ١٣٢ ١٥ر٨٤٠ر٠٠٠ تصديق امضاء ذيل وکالتنامه براي نقل و انتقال و يا فروش اموال غيرمنقول ١٢٥

 ٣٠ ٣ر٦٠٠ر٠٠٠ وش اموال منقولا فرينقل و انتقال و  يل وکالتنامه برايق امضاء ذيتصد ١٢٦

١٢٧ 
تصديق امضاء ذيل وکالتنامه براي ساير موارد مانند دريافت 

مستمري يا حقوق بازنشستگي، امور اداري، بانکي، قضايي و خريد 
 اموال منقول و غيره

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠

 ٥٠ ٦ر٠٠٠ر٠٠٠ رمنقوليد اموال غيخر يل وکالتنامه برايق امضاء ذيتصد ١٢٨

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ ليغ فسخ وکالتنامه به وکابال ١٢٩

١٣٠ 
 يو رونوشت اسناد و مدارک مندرج در بندها يبعد يها د صفحهييتأ

 ) (هر صفحه)١١٤) تا (٨٥(
٠ 

% تعرفه ١٠
ن شده ييتع
 هر بند يبرا

١٣١ 
ها (هر صفحه) (هر صفحه  يندگيحق الزحمه ترجمه اوراق توسط نما

ک ي%) ٥٠) سطر (١٥از (کمتر  - ) کلمه١٥) سطر و هر سطر (٢٥(
 گردد.) يصفحه کامل محاسبه م

 ٤٠ ٤ر٨٠٠ر٠٠٠

 ١٥ ١ر٨٠٠ر٠٠٠ نيمکاتبه با مقامات محل به درخواست مراجع ١٣٢

١٣٣ 
) برابر اصل کردن سند (مهر و امضاء) در صورت درخواست ير (کپيتصو

 افراد يشخص
 ١٥ ١ر٨٠٠ر٠٠٠

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ ينامه رانندگيد گواهيياستعالم، ترجمه و تأ ١٣٤

 ٢٥ ٣ر٠٠٠ر٠٠٠ ص لوازم منزليترخ يصدور نامه برا ١٣٥

١٣٦ 
 يتعرفه با ادارات مرکز ير از موارد دارايغ يمکاتبه در موضوعات هرگونه

 هايها و يا سازمان و يا دفاتر استاني وزارت امور خارجه و يا ساير نمايندگي
 افراد يداخل کشور به درخواست شخص

 ١٥ ١ر٨٠٠ر٠٠٠

١٣٧ 

ثبت نام در سامانه الکترونيکي مربوط به وزارت امور خارجه و يا 
اخذ هر شماره رهگيري از سامانه الکترونيکي مربوط به وزارت امور 
خارجه به درخواست متقاضي که توسط کارمند وزارت امور خارجه 

 صورت پذيرد.

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠

١٣٨ 
، يدرخواست متقاض د وزارت امور خارجه بنا بهيثبت نام در سامانه رواد

 رد.يکه توسط کارمند وزارت امور خارجه صورت پذ
 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠ يمراجع داخل يق صحت صدور و اصالت سند صادره از سويتصد ١٣٩

١٤٠ 

ارايه خدمت کنسولي توسط کارمند وزارت امورخارجه در مکاني خارج 
اي هر شماره از محل استقرار نمايندگي به درخواست متقاضي به از

رهگيري سامانه الکترونيکي مربوط به وزارت امور خارجه ( عالوه بر 
 تعرفه مصوب خدمت مذکور)

 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠

 ٢٥ ٣ر٠٠٠ر٠٠٠ ليآپوست يچاپ و الصاق گواه ١٤١

 ١٠ ١ر٢٠٠ر٠٠٠ مهر و موم (پلمپ) اسناد و مدارک ١٤٢

 ٣٠ ٣ر٦٠٠ر٠٠٠ نامه تيق وصيثبت و تصد ١٤٣

١٤٤ 
 يدانشگاه يليدانش آموزان، مدارک فارغ التحص يليارک تحصد مدييتأ

ي مربوط به کيسامانه الکترون يريهر شماره رهگ يز نمرات، به ازايو ر
 وزارت امور خارجه

 ٢٤ ٢ر٨٨٠ر٠٠٠

١٤٥ 
ا يو  يان دوره علمي، پاي، شغلياحرفه ي، فنيآموزش يد گواهييتأ

 يريهر شماره رهگ يها به ازا رنامهي، تقديافتخار ي، دکترايتخصص
 مربوط به وزارت امور خارجه يکيسامانه الکترون

 ٢٤ ٢ر٨٨٠ر٠٠٠

 ٣٠ ٣ر٦٠٠ر٠٠٠ )يق صورت مجلس (بدون بار ماليم و تصدير، تنظيتحر ١٤٦

 ١٦٠ ١٩ر٢٠٠ر٠٠٠ )يق صورت مجلس (با بار ماليم و تصدير، تنظيتحر ١٤٧

١٤٨ 
و  يقيافراد حق ياره) بريت، اقامت و غي(نسبت، تابع يصدور انواع گواه

 يبدون بار مال
 ٢٠ ٢ر٤٠٠ر٠٠٠

١٤٩ 
اسناد و  يبر رو يا دفاتر استانيوزارت امور خارجه و  يد مهر و امضاييتأ

 يندگيمدارک در نما
 ٥ ٦٠٠ر٠٠٠

١٥٠ 
 يا مهر و امضايو  ياستعالم صحت صدور، اصالت اسناد و مدارک خارج

 يصالح خارجيذمراجع مندرج بر آنها از 
 ١٥ ١ر٨٠٠ر٠٠٠

١٥١ 
ا موارد مشابه بر بستر يبه سواالت و  ييا پاسخگويو  يمشاوره تلفن

 براساس زمان مکالمه يخطوط مخابرات
- 

) يورو ٥حداکثر (
 در هر دقيقه

  
 )2جدول شماره (

 د اسناد وزارت و دفاتریق اسناد و اوراق در اداره تائیتصد
 

هر  يتعرفه (برمبنا شــرح فیرد
 ال)یصفحه به ر

 ١٥٠ر٠٠٠ هاترجمه احکام دادگاه ١

 ١٥٠ر٠٠٠ رهيه وغينامه، استشهاد ترجمه حصر وراثت، اقرارنامه، تعهدنامه، وکالت ٢

 ١٥٠ر٠٠٠ يت نامه، حضانت و سرپرستيم نامه، واليترجمه ق ٣

 ١٥٠ر٠٠٠ ينيترجمه احکام کارگز ٤

 ١٥٠ر٠٠٠ ترجمه احکام صادره از وزارت ورزش و جوانان ٥

٦ 
کشور  يد سازمان نظام پزشکييکه به تأ يها و اسناد پزشک يمه گواهترج

 ده باشديرس
 ١٥٠ر٠٠٠

 ١٥٠ر٠٠٠ ده باشديد سازمان ثبت اسناد و امالک کشور رسيينامه که به تأترجمه اجاره ٧

 ١٥٠ر٠٠٠ هاترجمه ترازنامه شرکت ٨

 ١٥٠ر٠٠٠ هاترجمه اساسنامه شرکت ٩

 ١٥٠ر٠٠٠ يترجمه کارت بازرگان ١٠

 ١٥٠ر٠٠٠ يترجمه روزنامه رسم ١١

١٢ 
مقصد کاال، صورتحساب  يمبدأ، گواه ي(گواه يصادره از اتاق بازرگان يها يق گواهيتصد

 ا بهداشت)يسالمت  يفروش کاال، بارنامه و گواه
 ١٥٠ر٠٠٠

 ١٥٠ر٠٠٠ )١٢د رونوشت موارد مندرج در بند (ييتأ ١٣

 ١٥٠ر٠٠٠ ترجمه صورتحساب فروش کاال ١٤

 ١٥٠ر٠٠٠ )١٤د رونوشت مورد مندرج در بند (ييتأ ١٥

 ١٥٠ر٠٠٠ هانامه شرکت يق معرفيترجمه تصد ١٦

 ١٥٠ر٠٠٠ ات و عوارضيترجمه مدارک مربوط به پرداخت مال ١٧

 ١٥٠ر٠٠٠ ترجمه چک، سفته و اسناد مشابه ١٨

 ١٥٠ر٠٠٠ و اختراعات يترجمه ثبت عالئم تجار ١٩

 ١٥٠ر٠٠٠ تيترجمه سند مالک ٢٠

 ١٥٠ر٠٠٠ ترجمه سند ازدواج و طالق ٢١

٢٢ 
و  يمل يين داخل کشور،کارت شناسايوالدت متولد يترجمه شناسنامه، گواه

 تجرد يگواه
 ١٥٠ر٠٠٠

 ١٥٠ر٠٠٠ ها تيان خدمت و معافيترجمه کارت پا ٢٣

 ١٥٠ر٠٠٠ ينامه رانندگ يترجمه انواع گواه ٢٤

 ١٥٠ر٠٠٠ ده باشديصالح رسيد مرجع ذييکار که به تأ يترجمه گواه ٢٥

 ١٥٠ر٠٠٠ در مقاطع مختلف يليتحص يهايترجمه مدارک و گواه ٢٦

 ١٥٠ر٠٠٠ يرانيفوت اتباع ا يترجمه گواه ٢٧

 ١٥٠ر٠٠٠ ر مدارک و اوراق متفرقهيترجمه سا ٢٨

 ١٥٠ر٠٠٠ )يها (با بار مال ير گواهيترجمه سا ٢٩

 ١٥٠ر٠٠٠ )يها (بدون بار مال ير گواهيترجمه سا ٣٠

  و متفرقه یامور کل

 ٣٠٠ر٠٠٠ رانيا ياسالم يدولت جمهور يمراجع رسم يق مهر و امضايتصد ٣١

٣٢ 
 يبه ازاها  زارت امور خارجه به نمايندگياز و ير اسناد و مدارک رسميوـارسال تص

 هر مکاتبه
 ٣٠٠ر٠٠٠

٣٣ 
در خارج ان مربوط به دوره اقامت يرانينه ايشيعدم سوء پ يدرخواست صدور گواه

 از کشور
 ٥٠٠ر٠٠٠

 ٦٠٠ر٠٠٠ خارج از کشور يرانين ايوالدت متولد يد و ترجمه گواهيياستعالم و تأ ٣٤
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تعرفه (برمبناي هر شــرحردیف
صفحه به ریال)

٣٥ 
ازدواج، طالق، احکام  يهايمانند گواه ياستعالم اسناد و مدارک صادره از مقامات خارج

 رهيها و غدادگاه
٥٠٠ر٠٠٠

٦٠٠ر٠٠٠ صادره در داخل کشور يق صحت صدور و اصالت اسناد رسميتصد ٣٦

٢٥٠ر٠٠٠ليآپوست يچاپ و الصاق گواه ٣٧

٢٥٠ر٠٠٠مهر و موم (پلمپ) اسناد و مدارک ٣٨

١ر٠٠٠ر٠٠٠ در خارج از کشور يقياشخاص حق ييابالغ اوراق قضا ٣٩

١ر٥٠٠ر٠٠٠ در خارج از کشور ياشخاص حقوق ييابالغ اوراق قضا ٤٠

 ٥٠٠ر٠٠٠ در خارج از کشور يرانيفوت اتباع ا يد و ترجمه گواهيياستعالم، تأ ٤١

 ٧٠ر٠٠٠ ض شناسنامهيد عکس جهت تعوييت و تأياحراز هو ٤٢

 ٦٠٠ر٠٠٠ نه مربوط به دوره اقامت در داخل کشوريشيعدم سوء پ يدرخواست گواه ٤٣

٤٤ 

ا يو  يدولت يا دستگاههايو  يندگيا نماا دفاتر وزارت امور خارجه بيمکاتبه ادارات و 
در داخل کشور به درخواست اشخاص  يخارج يک کشورهايپلماتيندگان دينما
مانند استعالم وکالتنامه، کسب خبر، استعالم صحت صدور و  يا حقوقيو  يقيحق

 د اقامت و...ياصالت اسناد، تائ

٥٠٠ر٠٠٠  

٤٥ 
ا اسناد و مدارک صادره يها و يندگينمادر  يمي) برابر اصل کردن اسناد تنظير (کپيتصو

  در داخل کشور
١٥٠ر٠٠٠  

٤٦ 
  يصادره از مقامات خارج يرانيوالدت، ازدواج و طالق اتباع ا يد گواهييتأ

  رانيا ياسالم يجمهور يندگيبا نما يو پس از هماهنگ
 در کشور محل صدور 

٢٥٠ر٠٠٠  

٤٥٠ر٠٠٠ رانيم ايمق يخارج يها يندگينما يد مهر و امضاييتأ ٤٧  

٥٠٠ر٠٠٠ ا دفاترياسناد و مدارک در وزارت امور خارجه و  يبر رو يندگينما يد امضاييتأ ٤٨

٤٩ 
ا اخذ شماره يمربوط به وزارت امور خارجه و  يکيثبت نام در سامانه الکترون

که به درخواست اشخاص توسط کارمندان وزارت خارجه  يدر صورت يريرهگ
 انجام شود.

٣٠٠ر٠٠٠

  )3شماره (جدول 

ن وزارت امور خارجهیت، امور پناهندگان، مهاجریت اشخاص در اداره تابعیموارد مربوط به تابع

ال)یتعرفه (ر  شــرحفیرد

٥٠ر٠٠٠ت پدرياظهارنامه بقا بر تابع ١

١٥٠ر٠٠٠ت پدريسند بقا بر تابع ٢

٥٠٠ر٠٠٠تيل تابعيه تحصياظهار ٣

٥ر٠٠٠ر٠٠٠ ال)ير ١ر٠٠٠ر٠٠٠ه هر همرا يت (به ازايسند تابع ٤

٥٠ر٠٠٠ ا پدريت سابق زوج يه قبول تابعياظهار ٥

١٥٠ر٠٠٠ ا پدريت سابق زوج يموافقت نامه قبول تابع ٦

٥٠ر٠٠٠ (بانوان) يت اصليدرخواست نامه رجوع به تابع ٧

٥٠ر٠٠٠ (بانوان) يت اصليموافقت نامه رجوع به تابع ٨

٥٠ر٠٠٠ ران (بانوان)يا يت اصليبعدرخواست نامه بازگشت به تا ٩

٥٠ر٠٠٠ ران (بانوان)يا يت اصليموافقت نامه بازگشت به تابع ١٠

٢٠٠ر٠٠٠ ت زوجيار تابعيدرخواست نامه اخت ١١

٥٠٠ر٠٠٠ت زوجيار تابعيموافقت نامه اخت ١٢

٥٠٠ر٠٠٠تيخروج از تابع يتقاضا ١٣

٥ر٠٠٠ر٠٠٠ ال)ير ١ر٠٠٠ر٠٠٠هر همراه  يت (به ازايسند خروج از تابع ١٤

٢٥٠ر٠٠٠ رانيا ياسالم يت دولت جمهوريدرخواست برگشت به تابع ١٥

ال)یتعرفه (ر  شــرحفیرد

٥٠٠ر٠٠٠ رانيا ياسالم يت جمهوريسند برگشت به تابع ١٦

٥ر٠٠٠ر٠٠٠ يت خارجيتابع ييسند شناسا ١٧

١٨ 
) ماده ٦ا (ي) و ٥ا (ي) ٤( ينامه جهت صدور شناسنامه براساس بندهاموافقت

  يون مدن) قان٩٧٦(
٥ر٠٠٠ر٠٠٠

  ٢/٩/١٤٠٠                                                          ـ     ه٥٩٣٥١/ت٩٩٢٩٢رهشما
   وزارت نفت

   رویوزارت ن
 سازمان برنامه و بودجه کشور

هاي نفت و و  به پيشنهاد مشترک وزارتخانه ٢٦/٨/١٤٠٠هيأت وزيران در جلسه 
کل کشور،  ١٤٠٠) ماده واحده قانون بودجه سال ٨تبصره ( نيرو و به استناد بند (ي)

 نامه اجرايي بند يادشده در بخش گاز را به شرح زير تصويب کرد: آيين

   1400) ماده واحده قانون بودجه سال 8) تبصره (يبند ( یینامه اجرا نییآ
  کل کشور در بخش گاز

وست که ي) پ٢) و (١گاز به شرح جداول ( يمصارف خانگ يهانرخ تعرفه ـ1ماده
است.  االجراالزم ١/٩/١٤٠٠شود و از تاريخ تأييدشده به مهر دفتر هيأت دولت است، تعيين مي

گرم  يهاماه سال بعد و ماهني) فرورد٣١ت (يماه لغا) آبان١٦خ (يسرد سال از تار يهاماه
ادشده ي يهاگردد. نرخين مييهر سال تعماه ) آبان١٥ت (يماه لغابهشتيکم ارديسال از 

بدون احتساب ماليات و عوارض دريافتي توسط شرکت ملي گاز ايران به موجب 
  باشد.يم قوانين

 ١١/٩/١٣٩٩هـ مورخ ٥٧٨٠٤/ت١٠١٧٥٨نامه شماره) تصويب٤) و (١بندهاي ( ـ2ماده
نامه يادشده ) تصويب٢) و بند (١) بند (٢) و (١هاي ( به شرح زير اصالح و تبصره

  شود:حذف مي
تا  ماه) آبان١٦مشترکان گاز طبيعي بخش خانگي که مصرف گاز آنها در دوره زماني (ـ ١

ک واحد يهر  يابد، به ازاي) اسفندماه هر سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش ١٥(
) معادل سه واحد درصد و تا سقف ييجوف (پاداش صرفهيدرصد کاهش، مشمول تخف

  صورتحساب دوره خواهند شد. ي%) در گازبها٤٥چهل و پنج درصد (
) مترمکعب ٥٠٠٠ـ در صورتي که مشترکان صنعتي گاز طبيعي با مصرف (٤

ماه تا ) آبان١٦در ساعت و باالتر با درخواست شرکت ملي گاز ايران در دوره زماني (
) اسفندماه هر سال، حداقل براي پنج روز متوالي، مصرف خود را به ميزان سي ١٥(

روزهاي مشابه قبل کاهش دهند، متناسب با ميزان کاهش  %) نسبت به٣٠درصد (
%) گازبهاي صورتحساب دوره ١٠مصرف گاز، مشمول تخفيف معادل ده درصد (

  خواهند شد.
-با سوخت ينيگزيق جاياز طر يعيکه کاهش مصرف گاز طب يدر صورت تبصره ـ

  شود.ين بند نميرد، مشمول ايع معادل صورت پذيما يها
 ١٤٠٠) ماده واحده قانون بودجه سال ٨بند (ي) تبصره (در اجراي  ـ3ماده

کل کشور، شرکت ملي گاز ايران مکلف است ضمن دريافت اطالعات خانوارهاي 
محروم تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور، 

 ) جداول پيوست را از ابتداي سال به نرخ٣) تا (١تعرفه مشترکان در دامنه مصرف (
  صفر محاسبه نمايد.

 ـ١٣٨٩) قانون اصالح الگوي مصرف انرژي ـ مصوب ٢٦جرايم موضوع ماده ( ـ4ماده
هـ ٥٠٠٥٦/ت١١٦٨٩١نامه شماره بيادشده موضوع تصويماده  يينامه اجرانييمطابق آ

  شود. يمحاسبه و اعمال م ٨/١٠/١٣٩٣مورخ 
 هـ٥٨٢٦٠/ت١٠٦٦٣٢نامه شماره نامه، تصويباالجراشدن اين تصويباز تاريخ الزم ـ 5ماده

 هـ٥٧٨٠٤/ت١٠١٧٥٨هاي شماره نامهشود و ساير بندهاي تصويبلغو مي ٢٣/٩/١٣٩٩مورخ 
  به قوت خود باقي است. ٤/٣/١٣٩٤هـ مورخ ٥١٩٢٠/ت٢٦٠٩٦و شماره  ١١/٩/١٣٩٩مورخ 

  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 
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