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 ضرح خذهات عوَهی ردیف
لیوت 

 (تَهاى)

 3000 (ّسیٌِ ٍرٍدی) دلیم15ِّسیٌِ استفادُ از ایٌترًت تا  1

 15000 استفادُ از ایٌترًت تَسظ سیستن وافی ًت ّر یه ساعت 2

3 

ّرگًَِ استعالم ٍ رّگیری از سایتْای ایٌترًتی ٍ یا داًطگاّی ٍ هراوس علوی اعن از ًتیجِ ازهًَْا،وارت ٍرٍد 

پریٌت ّرصفحِ )تِ جلسِ، اًَاع فیص حمَلی، ترًاهِ والسی ٍ هَارد هطاتِ تِ ّوراُ یه صفحِ  پریٌت 

 (. تَهاى اضافِ هی گردد1500اضافِ 

5000 

 10000 (ّر ًفر)ثثت ًام ٍام ازدٍاج  4

 7000 پرداخت ّای ایٌترًتی  5

 15000 اًتخاب ٍاحذ داًطگاّْا ٍ هراوس علوی تِ ّوراُ یه صفحِ پریٌت 6

 7000 (...،Email،Gmail)ایجاد ادرس پست الىترًٍیه 7

 10000 ارسال یا دریافت ایویل تا آپلَد فایلْای ضویوِ 8

 100 داًلَد تَسظ اپراتَر ٍاحذ صٌفی تِ ازای ّر یه هگاتایت 9

 40000 (تذٍى احتساب ّسیٌِ دفاتر)ثثت ٍ ارسال پلوپ دفاتر حمیمی 10

 80000 (تذٍى احتساب ّسیٌِ دفاتر)ثثت ٍ ارسال پلوپ دفاتر حمَلی  11

 150000 ثثت ًام وارت تازرگاًی حمیمی ٍ حمَلی تِ عَر واهل 12

 3000 اسىي تصاٍیر یا صفحات ًَضتِ اعن از رًگی یا سیاُ ٍ سفیذ 13

 4000 (CDتذٍى احتساب ) CDرایت  14

 6000 (DVDتذٍى احتساب ) DVDرایت  15

 7000 ٍیرٍس وطی فلص ٍ وارت حافظِ 16

 2000 دریافت عىس از هَتایل 17

 30000 (10000تِ ازاری ّر هله اضافِ )ثثت ًام ساهاًِ اسىاى ٍ اهالن  18

 20000 ثثت ًام ایٌترًتی 19

 35000  فیلذ30ثثت ًام ایٌترًتی تا  20

 50000  فیلذ30ثثت ًام ایٌترًتی تاالتر از  21

 30000 (20000توذیذ پرٍاًِ )ثثت ًام پرٍاًِ وسة  22

 3000 اسىي ّر صفحِ 23
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 50000 (20000پرداخت /اًتخاب خَدرٍ)ثثت ًام اٍلیِ خَدرٍ  24

 20000 اًتخاب خَدرٍ 25

 تَافمی ثثت ضروت 26

 اهَر خذهات تیوِ

 5000 تؽییرات لیست تیوِ ّر ًفر 27

 20000 ارسال لیست هاّاًِ وارگاُ 28

 5000 دریافت فیص تیوِ 29

 10000 تْیِ گسارش ٍ پریٌت سَاتك تیوِ 30

 اهَر تحمیماتی

 3000  صفح10ِّر تري تا  (ساًتیوتر2 ٍفاصلِ خغَط16فًَت)جستجَ ٍ گرداٍری هغالة عوَهی تِ ّوراُ پریٌت  31

 2500  صفح10ِتیطتر از  (ساًتیوتر2 ٍفاصلِ خغَط16فًَت)جستجَ ٍ گرداٍری هغالة عوَهی تِ ّوراُ پریٌت  32

 2000 پایاى ًاهِ ٍ پرٍشُ داًطگاّی ّر صفحِ تذٍى پریٌت 33

 3000 ساخت پاٍر پَیٌت ّر اسالیذ 34

 خذهات لضایی تر اساس اتالغ دفاتر لضایی

 15000 ثثت ًام در ساهاًِ ثٌا 35

 5000 (1500تِ ازای ّر صفحِ اضافِ )دریافت اتالغ دادگستری تِ ّوراُ پریٌت ّر صفحِ 36

 10000 تازیاتی رهس ضخصی 37

 10000 ٍیرایص اعالعات در ساهاًِ ثٌا 38

 اهَر خذهات هالیاتی

 30000 پیص ثثت ًام وذ التصادی هرحلِ اٍل 39

 25000 پیص ثثت ًام وذ التصادی هرحلِ دٍم 40

 30000 ثثت ًام هرحلِ ارزش افسٍدُ هرحلِ دٍم 41

 10000 ًام وارتری ٍ ولوِ عثَر هالیاتی+ تازیاتی وذ رّگیری  42

 20000 ارسال اظْارًاهِ ارزش افسٍدُ ّر دٍرُ 43

 5000 صذٍر فیص ّای ارزش افسٍدُ 44

45 
تِ ) هىرر تِ صَرت فصلی ضاهل یه اعالعات خریذ یا فرٍش اضخاظ حمیمی یا حمَلی 169ارسال هعاهالت 

 (10000ازای ّر اعالعات خریذ یا فرٍش هازاد
40000 
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 30000  ًفر تِ ّوراُ یه صفحِ پریٌت3ثثت ٍ ارسال لیست هالیات تر حمَق تا  46

 40000 (وارتخَاى)ثثت صٌذٍق هىاًیسُ فرٍش 47

 20000 ثثت ًام هَدی در ساهاًِ اهالن جْت دریافت ًام وارتری ٍ ولوِ عثَر 48

 150000 ثثت ٍ ارسال اظْارًاهِ هطاؼل گرٍُ اٍل ٍ ثثت اعالعات ترازًاهِ ٍ سَد ٍ زیاى 49

 60000 ثثت ٍ ارسال اظْارًاهِ هطاؼل گرٍُ اٍل تذٍى فعالیت 50

 110000 ثثت ٍ ارسال اظْارًاهِ هطاؼل گرٍُ دٍم ٍ ثثت اعالعات ترازًاهِ ٍ سَد ٍ زیاى 51

 70000 ثثت ٍ ارسال اظْارًاهِ هطاؼل گرٍُ سَم تِ ّوراُ پریٌت فیص  52

 50000  لاًَى هالیاتْای هستمین100ثثت ٍ ارسال اظْارًاهِ تَافمی تثصرُ هادُ  53

 60000  ( اضافِ هی گردد20000تِ ازای ّر هله اضافِ هثلػ )تِ ّوراُ یه هستاجر  (اجارُ اهالن)ارسال اظْارًاهِ هستؽالت  54

 100000 (تذٍى فعالیت)ثثت ٍ ارسال اظْارًاهِ اضخاظ حمَلی  55

 تَافمی ثثت ٍ ارسال اظْارًاهِ اضخاظ حمَلی دارای فعالیت 56

 10000 تىویل فرم گسارش عولىرد دراهذ ٍ ّسیٌِ گرٍُ سَم 57

 15000 تىویل فرم گسارش عولىرد دراهذ ٍ ّسیٌِ گرٍُ دٍم 58

 10000 فعال سازی اتالغ الىترًٍیه 59

 10000 ٍیرایص ساهاًِ وذ التصادی 60

 30000 اظْارًاهِ اصالحی در ّواى ٍاحذ صٌفی 61

 20000 ثثت ًام الىترًٍیىی اعتراضات ٍ ضىایات 62

 30000 (251هادُ )ثثت یه هَرد اعتراض در ساهاًِ  63
  

 .مًاسدی کٍ رکش وشذٌ با تًافق طشفیه می باشذ *

دسصًست مشاَذٌ . بامتخلفیه اصوشخ مزبًس بشابش مقشسات قاوًن وظام صىفی سفتاس خًاَذ شذ* 

 مجمع 37623029 باصسگاوی ي 124َشگًوٍ تخلف مشتشیان می تًاوىذ با شماسٌ تلفه َای 

. امًسصىفی تماس حاصل فشمایىذ

 


