
  

                                    
  

  
  

  نرخنامه خدمات حضوري اینترنت ( کافی نت )
صنفی و   51احتراماً در اجراي ماده  ستنداً قانون نظام  ضوابط نرخ گذاري کاال و خدمات؛      به بند (ج) م ستورالعمل  سوم د  گروه 

  ................................درجه  ................................................................ مدیر واحدصنفی ............................................................................. بدین وسیله اینجانب
  ......................................... شناسه صنفی .................................................................................................................................................................................واقع در 

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

  

  

ضوابط مذکور را اینجانب مدیر واحدصنفی، خود را ملزم به اجراي دقیق نرخنامه و قراردادن آن در معرض مشتریان دانسته و مسئولیت عدم رعایت 
اداري عهده دار بوده و پاسخگوي مراجع ذیصالح خواهم بود، و نسخه اي از این نرخنامه در پرونده صنفی اینجانب در اتحادیه رایانه وماشین هاي  شخصاً

  نام و امضاء متصدي                   قرار دارد.
  

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

  نرخ مصوبات ( ریال )  شرح خدمات  ردیف

  استفاده از اینترنت به غیر از حجم دانلودهزینه   1

  000/15ورودي 
  000/15یک ربع 

  000/20نیم ساعت 
  000/40یک ساعت 

  ریال 150دانلود به ازاي هر مگ   حجم دانلود   2
  A4 000/6دیجیتال تا سیاه سفید  پرینت   3
  A3 000/12دیجیتال سیاه سفید پرینت   4
  A4 000/10دیجیتال رنگی لیزري  پرینت   5
  A3 000/20دیجیتال رنگی  لیزري  پرینت  6

  ورودي پرینت ها طبق تعرفه پرینت000/15  پرینت از روي فلش ،ایمیل،شبکه هاي اجتماعی   7

  A3  000/15اسکن هر برگ تا   8

  ارسال نمابر  9
  خارج کشور  داخل کشور

000/15  000/25  

 اجرت رایت  10
CD  DVD  

000/10  000/20  
  000/10  توسط اپراتور واحد صنفی بدون پیوست ( فایل پیوست بر اساس حجم محاسبه می شود) Emailارسال   11
  000/30  توسط اپراتور واحد صنفی Emailایجاد   12
  000/50  ریال )000/2فیلد ( به ازاي هر فیلد اضافه  20ثبت نام اینترنتی تا   13

  بدون پرینت A4تحقیق هر صفحه   14
  التین  فارسی

000/10  000/20  
  000/20  با یک برگ پرینت پیگیري و رهگیري ثبت نام ها  15
  000/50  گیگا بایت 16اسکن و ویروس زدایی فلش مموري تا   16

  عضو


