
  
  

  مشهد ماشین هاي ادارياتحادیه رایانه و  نرخنامه خدمات
قانون نظام صنفی و مستنداً به بند (ج) گروه سوم دستورالعمل ضوابط نرخ گذاري کاال و خدمات؛   51احتراماً در اجراي ماده 

 ...........................درجه ................................................................مدیر واحدصنفی  .............................................................................بدین وسیله اینجانب 
  .....................شماره عضویت .................................................................... ................................................................................................................واقع در 

قانون نظام صنفی و نیز رعایت قیمت هاي تمام شده و اجراي درصدهاي سود مجاز، نرخ خدمات را که با  17با اهتمام وافر به ماده 
شرح ذیل اعالم میدارد: یده است، به منظور اطالع عموم شهروندان، بههماهنگی، توافق و نظارت اتحادیه ملحوظ نظر واقع گرد  

اسکنر و چاپگر انواع سرویس و تعمیر هزینه چاپگر انواع سرویس و تعمیر هزینه   
 تعمیر و سرویس با تعویض قطعه سرویس کلی

 ردیف شرح
 ردیف شرح سرویس عمومی سرویس کلی

ــــــــــــــ آنالوگ دیجیتال آنالوگ دیجیتال  000/180 سرویس با همراه پودر گرم 100 تا کارتریج شارژ   1 
000/200 ــــــــــــــ 1 کپی در دقیقه 20فتوکپی سیاه و سفید  تا   550/000  600/000  1/300/000  1/500/000 سرویس با همراه پودر گرم 150 تا کارتریج شارژ   2 

000/300 ــــــــــــــ 2 کپی در دقیقه 28تا  21و سفید فتوکپی سیاه   600/000  650/000  1/500/00  1/700/000 پودر گرم 55 تا رنگی کارتریج شارژ   3 

000/80 ــــــــــــــ 3 کپی در دقیقه 45تا  29فتوکپی سیاه و سفید  650/000  750/000  1/700/000  3/000/000 کارتریج هر( معمولی رنگی افشان جوهر کارتریج شارژ  ) 4 

000/440/1 4 کپی در دقیقه 85تا  46فتوکپی سیاه و سفید -------------  1/000/000 -------------  5/000/000  000/600 کاره تک لیزري دستگاه   5 

000/680/1 5 کپی در دقیقه 120تا  86فتوکپی سیاه و سفید -------------  1/500/000 -------------  9/000/000  000/080/1  A4 کاره تک رنگی لیزري دستگاه  6 

000/900/1 6 کپی در دقیقه 40فتوکپی رنگی تا  -------------  1/200/000 -------------  5/000/000  000/080/1  A3 کاره چند و کاره تک سفید و سیاه لیزري دستگاه  7 

000/520/2 7 کپی در دقیقه 85فتوکپی رنگی تا  -------------  2/000/000 -------------  8/000/000  000/900/1  A3 کاره چنده و کاره تک رنگی لیزري دستگاه  8 

000/300/1 8  (تکثیر سریع) A4ماشین کپی پرینتر قطع  -------------  600/000 -------------  1/500/000  000/600  A3  وA4 کاره چند و کاره تک رنگی افشان جوهر هاي چاپگر  9 

000/000/1 9  (تکثیر سریع) B4پرینتر قطع ماشین کپی  -------------  700/000 -------------  1/700/000  000/600 هد تعمیرات بدون سوزنی ماتریس چاپگر   10 

000/500 ـــــــــــــ 10  (تکثیر سریع)A3ماشین کپی پرینتر قطع  -------------  800/000 -------------  2/000/000 معمولی هاي اسکنر   11 

000/300/1 11 آموزش اپراتوري ،نصب پرینتر و اسکن -------------  700/000 ------------- -------------  000/800 اسناد اي حرفه هاي اسکنر   12 

000/000/3 12 تعمیرات الکترونیکی و بردي  1/000/000  1/500/000 ------------- -------------  000/800/1 لیزري و قلمی – افشان جوهر( باالتر و  )A3 پالترهاي انواع  13 

000/700/1 13 بروزرسانی -------------  1/500/000 ------------- -------------  000/000/1 متر یک عرض تا ها پالتر کاتر انواع   14 

000/400 ـــــــــــــ 14 بازدید فنی  250/000  250/000  250/000  250/000  
A3  ها دستگاه نواه ریزي برنامه – افزاري نرم و فلش کردن پروگرام

قطع تا  
15 

نواري المپی حساب ماشین اعانو دقیقه 90تا سقف    ساعتی 
محل به کارشناس اعزام  16 

 200/000 400/000 ردیف نوع دستگاه  اجرت تعمیر اجرت نصب

رقمی 14رقمی تا  12  300,000  400,000  مدل جنرال معمولی جزئی 1 

برگ  20پرینتر لیزري زیر  رقمی 16  350,000  450,000 17   2 000/300  000/004  000/500  تک کاره 

شمار پول هاي دستگاه  000/500  000/700  000/100  
چند 
 کاره

 سرویس کلی
تعمیر و سرویس رفع ایرادات قابل رفع 

 در محل
000/500 ردیف نوع دستگاه  000/700  000/120  تک کاره 

برگ 20پرینتر لیرزي باالي   18 
 1 فروشگاهی رومیزي  450,000  550,000

ــــــ
ـــــــــ ـ  ـــــــــ 

چند 
 کاره

 رومیزي  500,000  800,000

 2 بانکی

ــــــ
 ـ

000/000/1  000/500/1  
رنگ6  

 19 تک کاره جوهر افشان  
 ایستاده  700,000  1,200,000

ــــــ
 ـ

000/500  000/800 رنگ4   

 فاکس رول حرارتی فاکس لیزري
دیتا ویدئو 
 عنوان بردهاي هوشمند پروژکتور

ــــــ
000/050/1 ـ  000/000/2 رنگ6   

 20 تک کاره جوهر افشان
دیتاپروژکتور  اجرت تعمیر  3,000,000  800,000  450,000  650,000

و بردهاي 
هوشمند و 
دستگاهاي 
)نمابر(فاکس  

ــــــ
 ـ

000/000/1  000/500/1 رنگ4   

800,000 750,000  
500,000  

 اجرت نصب و آموزش  1,500,000

ــــــ
 ـ

000/000/1 ـــــــ گرن6   

 21 چند کاره جوهر افشان
1,200,000  

ــــــ
 ـ

000/500/1 ـــــــ رنگ4   

 دستگاه کاغذ خرد کن 
لیتر به باال 250 لیتر 250لیتر تا  150  لیتر 150تا  50  لیتر 50تا  20  لیتر 20   

1,100,000 650,000 580,000 550,000 450,000 

دید مشتریان دانسته و مسئولیت عدم رعایت ضوابط مذکور را شخصاً  اي دقیق نرخنامه و قراردادن آن در معرضاینجانب مدیر واحدصنفی، خود را ملزم به اجر
نه وماشین هاي اداري قرار دارد.عهده دار بوده و پاسخگوي مراجع ذیصالح خواهم بود، و نسخه اي از این نرخنامه در پرونده صنفی اینجانب در اتحادیه رایا

                                                                                                                                                                                                                     

  نام و امضاء متصدي                                                                                                                                                                                                                         
  

  ی و یا مراجعه حضوري موضوع را اعالم نمایید.در صورت هرگونه شکایت یا نارضایتی، می توانید از طریق ایمیل اتحادیه، تماس با واحد بازرس
 

  عضو


