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تایی0444یا یک طرح ی توانید چهار طرح مختلف ارسال نمایید و از هرکدام هزار عدد چاپ شودماختصاصی  یزینک ها در/ تراکت و اوراق چاپی کوچک   

::: تومان جداگانه می باشد0444 هزینه ته چسب سربرگ هر هزارعددگ، لذا در صورت نیاز، اوراق چاپی ها می تواند تراکت باشد یا سربر:::   

)تومان(قیمت /گرمجنس سطح تیراژ  تقریبی شرح و اندازه رنگ   ر 

00تحریر یکرو 0000 88,000 A5=12x21cm تکرنگ  طرح(0ات)یکطرح   1 

00تحریر یکرو 0000 266,000 A5=12x21cm رنگی  طرح(0)یکطرح یا  2 

رو1 0000 286,000 231گالسه   A5=12x21cm رنگی  (مختلف طرح0)یکطرح یا  3 

رو1 1000 231,000 00تحریر  A5=12x21cm رنگی  طرح(0)یکطرح یا  4 

رو1 0000 299,000 00تحریر  A5=12x21cm رنگی  طرح(0)یکطرح یا  5 

رو1 1000 201,000 231گالسه   A5=12x21cm رنگی  طرح(0)یکطرح یا  6 

رو1 0000 111,000 231گالسه   A5=12x21cm رنگی  طرح(0)یکطرح یا  7 

00تحریر یکرو 20,000 121,000 A5=12x21cm رنگی  طرح(0)یکطرح یا  8 

رو1 20,000 006,000 231گالسه   A5=12x21cm رنگی  طرح(0)یکطرح یا  9 

00تحریر یکرو 6000 229,000 26x26cm تکرنگ  (مختلف طرح6)یکطرح یا  11 

00تحریر یکرو 6000 280,000 26x26cm رنگی  (مختلف طرح6)یکطرح یا  11 

231گالسه  یکرو 6000 130,000 26x26cm رنگی  (مختلف طرح6)یکطرح یا  12 

دندیرتر آماده می شو لیو که ارزانتر بوده فرم های چاپ عمومی و اشتراکی است 21الی  13ردیف های توجه :       

00تحریر یکرو 1000 221,000 A5=12x21cm رنگی  (شیت عمومی-یک طرح)  13 

رو 1 1000 210,000 00تحریر  A5=12x21cm رنگی  (شیت عمومی-یک طرح)  14 

231گالسه  یکرو 1000 200,000 A5=12x21cm رنگی  (شیت عمومی-یک طرح)  15 

رو 1 1000 281,000 231گالسه   A5=12x21cm رنگی  (شیت عمومی-یک طرح)  16 

00تحریر یکرو 1000 110,000 A4=12x19cm رنگی  (شیت عمومی-طرح یک)  17 

رو 1 1000 310,000 00تحریر  A4=12x19cm رنگی  (شیت عمومی-یک طرح)  18 

231گالسه  یکرو 1000 180,000 A4=12x19cm رنگی  (شیت عمومی-یک طرح)  19 

رو 1 1000 300,000 231گالسه   A4=12x19cm رنگی  (شیت عمومی-یک طرح)  21 
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عدد 1000 88,000 00تحریر یکرو  A4=12x19cm تکرنگ  طرح(1ات)یکطرح    
طرح متفاوت سربرگ1مثال:  

21 

00تحریر یکرو 0000 261,000 A4=12x19cm تکرنگ  طرح(1ات)یکطرح    22 

00تحریر یکرو 000،20 309,000 A4=12x19cm تکرنگ  طرح(1ات)یکطرح    23 

00تحریر یکرو 1000 211,000 A4=12x19cm رنگی  طرح(1ات)یکطرح    24 

00یرتحر یکرو 0000 109,000 A4=12x19cm رنگی  (مختلف طرح1ات)یکطرح    25 

رو1 2000 231,000 00تحریر  A4=12x19cm رنگی  )یکطرح(   26 

رو1 1000 301,000 00تحریر   27 )یکطرح(A4=12x19cm رنگی 

رو1 1000 208,000 00تحریر  A4=12x19cm رنگی  )یکطرح(   28 

231گالسه  یکرو 1000 281,000 A4=12x19cm رنگی  طرح(1ات)یکطرح    29 

231گالسه  یکرو 0000 301,000 A4=12x19cm رنگی  (مختلف طرح1ات)یکطرح    31 

رو1 2000 101,000 گرم231گالسه   A4=12x19cm رنگی  )یکطرح(   31 

رو1 1000 389,000 گرم223گالسه    32 )یکطرح(A4=12x21cm رنگی 

رو1 1000 291,000 گرم223گالسه   A4=12x19cm رنگی  )یکطرح(   33 

00تحریر یکرو 1000 261,000 B4=10x30cm رنگی  طرح(1ای)یکطرح    34 

00تحریر یکرو 6000 300,000 B4=10x30cm رنگی  طرح(1ای)یکطرح    35 

رو1 2000 231,000 00تحریر  B4=10x30cm رنگی  )یکطرح(   36 

رو1 000،1 301,000 00تحریر  B4=10x30cm رنگی  )یکطرح(   37 

رو1 000،20 199,000 00تحریر  یرنگ   B4=10x30cm )یکطرح(   38 

231گالسه  یکرو 1000 299,000 B4=10x30cm رنگی  طرح(1ای)یکطرح    39 

گرم223گالسه  یکرو 6000 011,000 B4=10x30cm رنگی  طرح(1ای)یکطرح    41 

رو1 2000 260,000 گرم231گالسه   B4=10x30cm رنگی  )یکطرح(   41 

رو1 1000 031,000 گرم223گالسه    B4=10x30cm 42 رنگی 

رو1 000،20 081,000 گرم223گالسه    B4=10x30cm 43 رنگی 

00تحریر یکرو 1000 99,000 B4=10x30cm تکرنگ  طرح(1ای)یکطرح    44 
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عدد 6000 119,000 00تحریر یکرو  B4=10x30cm تکرنگ  طرح(1ای)یکطرح    45 

رو1 2000 09,000 00تحریر  B4=10x30cm تکرنگ  )یکطرح(   46 

رو1 000،1 111,000 00تحریر  B4=10x30cm تکرنگ  )یکطرح(   47 

رو1 عدد 000،20 000,000 00تحریر  B4=10x30cm تکرنگ  )یکطرح(   48 

00تحریر یکرو 2000 930,000 A3=01x19cm تکرنگ  :  تقریبی اندازه   49 

00تحریر یکرو  1000 261,000  A3=01x19cm 51 تکرنگ 

00تحریر یکرو   3000 130,000  A3=01x19cm 51 تکرنگ 

00تحریر یکرو   1000 309,000  A3=01x19cm 52 تکرنگ 

رو1 2000 201,000 00تحریر   A3=01x19cm 53 تکرنگ 

00تحریر دو رو  1000 291,000  A3=01x19cm 54 تکرنگ 

00تحریر دو رو  1000 391,000  A3=01x19cm 55 تکرنگ 

00تحریر یکرو  2000 211,000  A3=01x19cm 56 رنگی 

00تحریر یکرو   1000 113,000  A3=01x19cm 57 رنگی 

00تحریر یکرو   3000 331,000  A3=01x19cm 58 رنگی 

00تحریر یکرو 1000 120,000  A3=01x19cm 59 رنگی 

00تحریر یکرو 000،20 809,000  A3=01x19cm 61 رنگی 

00تحریر دو رو  2000 111,000  A3=01x19cm 61 رنگی 

00تحریر دو رو  1000 001,000  A3=01x19cm 62 رنگی 

00تحریر دو رو  1000 100,000  A3=01x19cm 63 رنگی 

گرم231گالسه  یکرو  2000 201,000  A3=01x19cm 64 رنگی 

گرم210گالسه  یکرو  2000 281,000  A3=01x19cm 65 رنگی 

گرم200گالسه  یکرو  2000 296,000  A3=01x19cm 66 رنگی 

گرم110گالسه  یکرو  2000 111,000  A3=01x19cm 67 رنگی 

گرم231گالسه  یکرو  1000 190,000  A3=01x19cm 68 رنگی 
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گرم223گالسه  یکرو  1000 160,000  A3=01x19cm 69 رنگی 

گرم223گالسه  یکرو 000،20 999,000  A3=01x19cm 71 رنگی 

رو1  2000 166,000 گرم231گالسه    A3=01x19cm 71 رنگی 

رو1  2000 108,000 گرم210گالسه   نگیر   A3=01x19cm 72 

رو1  2000 320,000 گرم100گالسه    A3=01x19cm 73 رنگی 

رو1  2000 309,000 گرم110گالسه    A3=01x19cm 74 رنگی 

رو1  2000 100,000 گرم110گالسه   رو1+روکش سلفون رنگی  A3=01x19cm 75 

عدد 2000 300,000 رو1  گرم300گالسه    A3=01x19cm 76 رنگی 

رو دو  1000 300,000 گرم223گالسه   A3=01x19cm رنگی  اندازه:   حدود    77 

گرم223گالسه  دو رو  1000 031,000  A3=01x19cm 78 رنگی 

گرم223گالسه  دو رو 000،20 2380,000  A3=01x19cm 79 رنگی 

گرم200گالسه  یکرو  2000 196,000  A3=01x19cm 81+روکش سلفون رنگی 

گرم200گالسه  یکرو  1000 128,000  A3=01x19cm 81+روکش سلفون رنگی 

گرم200گالسه  یکرو  1000 2,121,000  A3=01x19cm 82+روکش سلفون رنگی 

گرم200گالسه  یکرو 000،20 1,331,000  A3=01x19cm 83+روکش سلفون رنگی 

رو1  2000 100,000 گرم100گالسه    A3=01x19cm 84+روکش سلفون رنگی 

00تحریر یکرو  2000 99,000 B3=10x31cm تکرنگ  اندازه:   حدود    85 

00تحریر یکرو  1000 203,000  B3=10x31cm 86 تکرنگ 

00تحریر یکرو   1000 389,000  B3=10x31cm 87 تکرنگ 

00تحریر یکرو 000،20 069,000  B3=10x31cm 88 تکرنگ 

رو1 2000 231,000 00تحریر   B3=10x31cm 89 تکرنگ 

00تحریر دو رو  1000 110,000  B3=10x31cm 91 تکرنگ 

00تحریر دو رو  1000 030,000  B3=10x31cm 91 تکرنگ 

00تحریر یکرو  2000 266,000  B3=10x31cm 92 رنگی 

00تحریر یکرو   1000 163,000  B3=10x31cm 93 رنگی 

00تحریر یکرو   3000 313,000  B3=10x31cm 94 رنگی 

00تحریر یکرو 1000 131,000  B3=10x31cm 95 رنگی 
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00تحریر یکرو 000،20 999,000  B3=10x31cm 96 رنگی 

عدد 2000 101,000 00تحریر دو رو   B3=10x31cm 97 رنگی 

00تحریر دو رو  1000 309,000  B3=10x31cm 98 رنگی 

00تحریر دو رو  1000 660,000  B3=10x31cm 99 رنگی 

گرم231گالسه  یکرو  2000 299,000  B3=10x31cm 111 رنگی 

گرم210گالسه  یکرو  2000 120,000  B3=10x31cm 111 رنگی 

گرم200گالسه  یکرو  2000 118,000  B3=10x31cm 112 رنگی 

گرم110گالسه  یکرو  2000 190,000  B3=10x31cm 113 رنگی 

عدد 1000 339,000 گرم231گالسه  یکرو  B3=10x31cm رنگی  اندازه:   حدود    114 

عدد 1000 601,000 گرم223گالسه  یکرو  B3=10x31cm رنگی  اندازه:   حدود    115 

گرم223گالسه  یکرو 000،20 2110,000  B3=10x31cm 116 رنگی 

رو1  2000 199,000 گرم231گالسه    B3=10x31cm 117 رنگی 

رو1  2000 321,000 گرم210گالسه    B3=10x31cm 118 رنگی 

رو1  2000 311,000 گرم100گالسه    B3=10x31cm 119 رنگی 

رو1  2000 380,000 گرم110گالسه    B3=10x31cm 111 رنگی 

رو1  2000 610,000 گرم110گالسه   رو1+روکش سلفون رنگی   B3=10x31cm 111 

رو1  2000 031,000 گرم300گالسه    B3=10x31cm 112 رنگی 

گرم223گالسه  دو رو  1000 011,000  B3=10x31cm 113 رنگی 

گرم223گالسه  دو رو  1000 810,000  B3=10x31cm 114 رنگی 

گرم223گالسه  دو رو 000،20 2,111,000  B3=10x31cm 115 رنگی 

عدد 2000 310,000 گرم200گالسه  یکرو   B3=10x31cm 116 +روکش سلفون رنگی 

گرم200گالسه  یکرو  1000 101,000  B3=10x31cm 117 +روکش سلفون رنگی 

گرم200گالسه  یکرو  1000 2,300,000  B3=10x31cm 118 +روکش سلفون رنگی 

گرم200گالسه  یکرو 000،20 1,190,000  B3=10x31cm 119 +روکش سلفون رنگی 

رو1  2000 300,000 گرم100گالسه    B3=10x31cm 121 +روکش سلفون رنگی 

00تحریر یکرو  2000 231,000 A2=60x01cm تکرنگ  پوستر     121 

00تحریر یکرو  1000 101,000  A2=60x01cm 122 تکرنگ 

00تحریر یکرو   1000 101,000  A2=60x01cm 123 تکرنگ 
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00تحریر یکرو 000،20 2,201,000  A2=60x01cm 124 تکرنگ 

رو1 2000 291,000 00تحریر   A2=60x01cm 125 تکرنگ 

00تحریر دو رو  1000 311,000  A2=60x01cm 126 تکرنگ 

00تحریر یکرو  2000 320,000  A2=60x01cm 127 رنگی 

00تحریر یکرو   1000 001,000  A2=60x01cm 128 رنگی 

00تحریر یکرو 1000 811,000  A2=60x01cm 129 رنگی 

00تحریر یکرو 000،20 2,610,000  A2=60x01cm 131 رنگی 

00تحریر دو رو  2000 110,000  A2=60x01cm  131 رنگی 

عدد 1000 021,000 00تحریر دو رو   A2=60x01cm 132 رنگی 

رو دو  1000 2,310,000 00تحریر  A2=60x01cm رنگی  اندازه:   حدود    133 

گرم231گالسه  یکرو  2000 381,000  A2=60x01cm 134 رنگی 

گرم210گالسه  یکرو  2000 001,000  A2=60x01cm 135 رنگی 

گرم200گالسه  یکرو  2000 010,000  A2=60x01cm 136 رنگی 

گرم110گالسه  یکرو  2000 131,000  A2=60x01cm 137 رنگی 

گرم231گالسه  یکرو  1000 600,000  A2=60x01cm 138 رنگی 

گرم223گالسه  یکرو  1000 2,210,000  A2=60x01cm  139 رنگی 

گرم223گالسه  یکرو 000،20 1,200,000  A2=60x01cm 141 رنگی 

رو1  2000 190,000 گرم231گالسه    A2=60x01cm 141 رنگی 

رو1  2000 628,000 گرم210گالسه   یرنگ   A2=60x01cm  142 

رو1  2000 810,000 گرم300گالسه    A2=60x01cm 143 رنگی 

گرم223گالسه  دو رو  1000 011,000  A2=60x01cm 144 رنگی 

گرم223گالسه  دو رو  1000 2,060,000  A2=60x01cm  145 رنگی 

گرم200گالسه  یکرو  2000 601,000  A2=60x00cm 146 +روکش سلفون رنگی 

گرم200گالسه  یکرو  1000 2,200,000  A2=60x00cm 147 +روکش سلفون رنگی 

گرم200گالسه  یکرو  1000 1,000,000  A2=60x00cm 148 +روکش سلفون رنگی 

گرم200گالسه  یکرو  1000 2,000,000 )بدون روکش(  رنگی  A2=60x00cm 149 

00تحریر یکرو  2000 201,000 B2=00x10cm تکرنگ  پوستر     151 

00تحریر یکرو  1000 199,000  B2=00x10cm 151 تکرنگ 
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00تحریر یکرو   1000 661,000  B2=00x10cm 152 تکرنگ 

00تحریر یکرو 000،20 2,161,000  B2=00x10cm 153 تکرنگ 

رو1 2000 121,000 00تحریر   B2=00x10cm 154 تکرنگ 

00تحریر دو رو  1000 301,000  B2=00x10cm 155 تکرنگ 

کروی  2000 330,000 00تحریر   B2=00x10cm 156 رنگی 

00تحریر یکرو   1000 081,000  B2=00x10cm 157 رنگی 

00تحریر یکرو 1000 909,000  B2=00x10cm 158 رنگی 

00تحریر یکرو 000،20 2,810,000 B2=00x10cm رنگی  اندازه:   حدود    159 

عدد 2000 100,000 00تحریر دو رو  B2=00x10cm رنگی   161   اندازه: حدود  

00تحریر دو رو  1000 010,000  B2=00x10cm 161 رنگی 

00تحریر دو رو  1000 2,000,000  B2=00x10cm 162 رنگی 

گرم231گالسه  یکرو  2000 010,000  B2=00x10cm 163 رنگی 

گرم210گالسه  یکرو  2000 061,000  B2=00x10cm 164 رنگی 

گرم200گالسه  یکرو  2000 069,000  B2=00x10cm 165 رنگی 

گرم110گالسه  یکرو  2000 600,000  B2=00x10cm 166 رنگی 

گرم231گالسه  یکرو  1000 680000  B2=00x10cm 167 رنگی 

گرم223گالسه  یکرو  1000 2,320,000  B2=00x10cm 168 رنگی 

گرم223گالسه  یکرو 000،20 1,000,000  B2=00x10cm 169 رنگی 

رو1  2000 601,000 مگر231گالسه    B2=00x10cm 171 رنگی 

رو1  2000 681,000 گرم210گالسه    B2=00x10cm 171 رنگی 

رو1  2000 930,000 گرم300گالسه    B2=00x10cm 172 رنگی 

گرم223گالسه  دو رو  1000 880,000  B2=00x10cm 173 رنگی 

گرم223گالسه  دو رو  1000 2,680,000  B2=00x10cm 174 رنگی 

 پوسترهای بسیار بزرگ

00تحریر یکرو  2000 130,000  B1=200x00cm  175 تکرنگ 

00تحریر یکرو  1000 090,000  B1=200x00cm 176 تکرنگ 

عدد 1000 2,610,000 00تحریر یکرو   B1=200x00cm 177 تکرنگ 

00تحریر یکرو  2000 2,200,000  B1=200x00cm 178 رنگی 
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00تحریر یکرو  1000 2,030,000  B1=200x00cm 179 رنگی 

عدد 1000 1,100,000 00تحریر یکرو   B1=200x00cm 181 رنگی 

گرم231گالسه  یکرو  2000 2,330,000  B1=200x00cm 181 رنگی 

گرم223گالسه  یکرو  1000 2,600,000  B1=200x00cm 182 رنگی 

گرم223گالسه  یکرو  1000 1,610,000  B1=200x00cm 183 رنگی 

گرم223گالسه  یکرو  1000 3,300,000  B1=200x00cm 184+روکش یووی رنگی 

گرم210گالسه  یکرو  1000 3,110,000  B1=200x00cm 185 رنگی 

گرم210گالسه  یکرو  1000 3,910,000  B1=200x00cm 186+روکش یووی رنگی 

       
 با توجه به تنوع خدمات چاپی امکان درج و شرح تمامی خدمات نمی باشد -1

 ) مگر خدمات مشخص تاریخ دار و مناسبتی(و امکان تجدید چاپ سریع دارد. یکسال در انبار باقی می ماند زینک های کارهای شما حداقل  -2

رهای مشتریان دیگر مخلوط می باشد و جهت تجدید چاپ معطلی ها و روند ستند چون با کایزینک های شیت های عمومی قابل استفاده دوباره ن -3

 قبل را باید از ابتدا شروع کرد.

روکش کارها با یووی و انواع سلفون طرح دار و یووی های شنی و برجسته خدماتی را خواسته باشید باید قبال هماهنگی شود تا برآورد  اگر جهت -0

 قیمت شده و قیمت و زمان تحویل به اطالع شما برسد.

طرح های خاص / سلفون های مات و براق و طرح انواع خدماتی که می توان بروی پوسترهای گالسه و بروشورها و کاتالوگ ها انجام داد : قالب و  -5

 / برجسته سازی و طالکوبی دار / یووی موضعی ساده / یووی موضعی برجسته / یووی موضعی اکلیلی / یووی موضعی شنی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

26 

 

مختلف و تيراژ تعرفه نامه چاپ پوستر و تراکت دراندازه ها  
 تحریر 00 گرم

اختصاصی  )قیمت ها به تومان(/ زینک  یکرو چاپ / رنگی / بدون روکش  

10×00  
B2 

60×01  
A2 

31×10  
B3 

01×19  
A3 

31×11  
B4 

12×19  
A4  

000  ،330  000  ،320  000  ،260  000  ،211  زهارعدد - - 
000  ،001  000  ،001  000  ،119  000  ،110  000  ،260  000  ،211  دو زهار 
000  ،660  000  ،190  000  ،363  000  ،331 ارهس زه - -   
000  ،006  000  ،019  000  ،000  000  ،001  000  ،118  000  ،111  چهارزهار 
000  ،939  000  ،861  000  ،131  000  ،110  جنپ زهار - - 
000  ،2010  000  ،2600  000  ،999  000  ،909  000  ،139  000  ،111  ده زهار 
000  ،3100  000  ،3290  000  ،2990  000  ،2860  000  ،903  000  ،910  بیست زهار 

 زهینه طراحی 000،11 000،11 000،11 000،11 000،01 000،01
 اندازه های درج شده ممکن است با توجه به برش کاری و لب پنجه زینک کمی کوچکتر شود و تفاوت داشته باشد.

% ممکن است کسری داشته باشد.3تعداد  کارها همیشه تا  
 را باید محاسبه نمایید فقط تعداد دو برابر خواهد بود و مبلغی جزئی بابت برش اضافه می شود. A0را اگر بخواهید همان قطع  A1اندازه 

 کلیه هزینه های باربری به شهرستان به عهده شما خواهد بود و در تعرفه فوق لحاظ نشده است.
جله ای در کار باشد الزم است از کاغذ با گرماژ متفاوت در صورتی که کاغذ با گرماژ این جدول موجود نباشد و کار شما هم دارای زمان بوده و یا ع

گرم تقریبا همیشه موجود است(231و البته نزدیک به گرماژ درخواستی استفاده نمود.) کاغذ با گرماژ  

تماس بگیرید(بروی اوراق تحریر امکان روکش سلفون یا یووی نمی باشد فقط امکان طرح دار کردن است) جهت خدمات اضافی  بعد از چاپ با ما   

ی که امکان طراحی را )هزینه طراحی در صورتقیمت های فوق بدون هزینه طراحی می باشد و با احتساب دریافت فایل آماده طراحی شده می باشد
(. البته طراحی معمولیدر ردیف آخر درج شده است ندارید و مرحله طراحی نیز به ما سپرده شود  
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 گالسه 223 گرم
/ زینک اختصاصی  )قیمت ها به تومان( بدون روکش یکرو چاپ / رنگی /  

10×00  
B2 

60×01  
A2 

31×10  
B3 

01×19  
A3 

31×11  
B4 

12×19  
A4  

000  ،301  000  ،301  000  ،281  000  ،200  زهارعدد - - 
000  ،191  000  ،130  000  ،320  000  ،180  000  ،291  000  ،200  دو زهار 
000  ،821  000  ،010  000  ،030  000  ،388  هس زهار - - 
000  ،2030  000  ،908  000  ،111  000  ،090  000  ،311  000  ،199  چهارزهار 
000  ،2320  000  ،2210  000  ،601  000  ،160  جنپ زهار - - 
000  ،1000  000  ،1200  000  ،2110  000  ،999  000  ،030  000  ،619  ده زهار 
000  ،0100  000  ،3900  000  ،1381  000  ،2910  000  ،2390  000  ،2119  بیست زهار 

 زهینه طراحی 000،11 000،11 000،11 000،11 000،01 000،01
 اندازه های درج شده ممکن است با توجه به برش کاری و لب پنجه زینک کمی کوچکتر شود و تفاوت داشته باشد.

% ممکن است کسری داشته باشد.3تعداد  کارها همیشه تا  
 را باید محاسبه نمایید فقط تعداد دو برابر خواهد بود و مبلغی جزئی بابت برش اضافه می شود. A0ا اگر بخواهید همان قطع ر A1اندازه 

 کلیه هزینه های باربری به شهرستان به عهده شما خواهد بود و در تعرفه فوق لحاظ نشده است.
م دارای زمان بوده و یا عجله ای در کار باشد الزم است از کاغذ با گرماژ متفاوت در صورتی که کاغذ با گرماژ این جدول موجود نباشد و کار شما ه
گرم تقریبا همیشه موجود است(231و البته نزدیک به گرماژ درخواستی استفاده نمود.) کاغذ با گرماژ  

چاپ با ما تماس بگیرید(هزار تومان می باشد) جهت خدمات اضافی  بعد از  90هر هزار برگ  10×31هزینه روکش سلفون اندازه   

ی که امکان طراحی را )هزینه طراحی در صورتقیمت های فوق بدون هزینه طراحی می باشد و با احتساب دریافت فایل آماده طراحی شده می باشد
(. البته طراحی معمولدر ردیف آخر درج شده است ندارید و مرحله طراحی نیز به ما سپرده شود  
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 گالسه 231 گرم
/ زینک اختصاصی  )قیمت ها به تومان( / رنگی / بدون روکش یکرو چاپ  

10×00  
B2 

60×01  
A2 

31×10  
B3 

01×19  
A3 

31×11  
B4 

12×19  
A4  

000  ،010  000  ،381  000  ،299  000  ،201  زهارعدد - - 
000  ،680  000  ،600  000  ،339  000  ،190  000  ،299  000  ،281  دو زهار 
000  ،930  000  ،800  000  ،000  000  ،000  هس زهار - - 
000  ،2210  000  ،2020  000  ،621  000  ،111  000  ،301  000  ،301  چهارزهار 
000  ،2000  000  ،2100  000  ،010  000  ،639  جنپ زهار - - 
000  ،1600  000  ،1100  000  ،2030  000  ،2129  000  ،061  000  ،666  ده زهار 
000  ،1000  000  ،0100  000  ،1010  000  ،1300  000  ،2001  000  ،2320  بیست زهار 

 زهینه طراحی 000،11 000،11 000،11 000،11 000،01 000،01
 اندازه های درج شده ممکن است با توجه به برش کاری و لب پنجه زینک کمی کوچکتر شود و تفاوت داشته باشد.

% ممکن است کسری داشته باشد.3تعداد  کارها همیشه تا  
 را باید محاسبه نمایید فقط تعداد دو برابر خواهد بود و مبلغی جزئی بابت برش اضافه می شود. A0را اگر بخواهید همان قطع  A1اندازه 

 کلیه هزینه های باربری به شهرستان به عهده شما خواهد بود و در تعرفه فوق لحاظ نشده است.
و کار شما هم دارای زمان بوده و یا عجله ای در کار باشد الزم است از کاغذ با گرماژ متفاوت در صورتی که کاغذ با گرماژ این جدول موجود نباشد 

گرم تقریبا همیشه موجود است(231و البته نزدیک به گرماژ درخواستی استفاده نمود.) کاغذ با گرماژ  

فی  بعد از چاپ با ما تماس بگیرید(هزار تومان می باشد) جهت خدمات اضا 90هر هزار برگ  10×31هزینه روکش سلفون اندازه   

ی که امکان طراحی را )هزینه طراحی در صورتقیمت های فوق بدون هزینه طراحی می باشد و با احتساب دریافت فایل آماده طراحی شده می باشد
(. البته طراحی معمول و سادهدر ردیف آخر درج شده است ندارید و مرحله طراحی نیز به ما سپرده شود  
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 گالسه 210 گرم
/ زینک اختصاصی  )قیمت ها به تومان( یکرو چاپ / رنگی / بدون روکش  

10×00  
B2 

60×01  
A2 

31×10  
B3 

01×19  
A3 

31×11  
B4 

12×19  
A4  

000  ،061  000  ،001  000  ،120  000  ،281  زهارعدد - - 
000  ،000  000  ،631  000  ،361  000  ،323  000  ،121  000  ،290  دو زهار 
000  ،2000  000  ،861  000  ،121  000  ،000  هس زهار - - 
000  ،2300  000  ،2200  000  ،669  000  ،160  000  ،368  000  ،328  چهارزهار 
000  ،2100  000  ،2310  000  ،811  000  ،690  جنپ زهار - - 
000  ،1900  000  ،1080  000  ،2180  000  ،2310  000  ،810  000  ،699  ده زهار 
000 ، 1600  000  ،0010  000  ،3200  000  ،1110  000  ،2180  000  ،2330  بیست زهار 

 زهینه طراحی 000،11 000،11 000،11 000،11 000،01 000،01
 اندازه های درج شده ممکن است با توجه به برش کاری و لب پنجه زینک کمی کوچکتر شود و تفاوت داشته باشد.

ت کسری داشته باشد.% ممکن اس3تعداد  کارها همیشه تا  
 را باید محاسبه نمایید فقط تعداد دو برابر خواهد بود و مبلغی جزئی بابت برش اضافه می شود. A0را اگر بخواهید همان قطع  A1اندازه 

 کلیه هزینه های باربری به شهرستان به عهده شما خواهد بود و در تعرفه فوق لحاظ نشده است.
ن جدول موجود نباشد و کار شما هم دارای زمان بوده و یا عجله ای در کار باشد الزم است از کاغذ با گرماژ متفاوت در صورتی که کاغذ با گرماژ ای

گرم تقریبا همیشه موجود است(231و البته نزدیک به گرماژ درخواستی استفاده نمود.) کاغذ با گرماژ  

باشد) جهت خدمات اضافی  بعد از چاپ با ما تماس بگیرید(هزار تومان می  90هر هزار برگ  10×31هزینه روکش سلفون اندازه   

ی که امکان طراحی را )هزینه طراحی در صورتقیمت های فوق بدون هزینه طراحی می باشد و با احتساب دریافت فایل آماده طراحی شده می باشد
(معمول و ساده. البته طراحی در ردیف آخر درج شده است ندارید و مرحله طراحی نیز به ما سپرده شود  

 



 

 

31 

 

 گالسه 200 گرم
/ زینک اختصاصی  )قیمت ها به تومان( یکرو چاپ / رنگی / بدون روکش  

10×00  
B2 

60×01  
A2 

31×10  
B3 

01×19  
A3 

31×11  
B4 

12×19  
A4  

000  ،096  000  ،010  000  ،118  000  ،296  زهارعدد - - 
000  ،091  000  ،600  000  ،391  000  ،333  000  ،133  000  ،101  دو زهار 
000  ،2200  000  ،920  000  ،160  000  ،001  هس زهار - - 
000  ،2020  000  ،2210  000  ،030  000  ،620  000  ،001  000  ،300  چهارزهار 
000  ،2010  000  ،2000  000  ،900  000  ،000  جنپ زهار - - 
000  ،3100  000  ،1600  000  ،2010  000  ،2000  000  ،921  000 ، 021  ده زهار 
000  ،6100  000  ،1000  000  ،3310  000  ،1000  000  ،2010  000  ،2000  بیست زهار 

 زهینه طراحی 000،11 000،11 000،11 000،11 000،01 000،01
 اندازه های درج شده ممکن است با توجه به برش کاری و لب پنجه زینک کمی کوچکتر شود و تفاوت داشته باشد.

% ممکن است کسری داشته باشد.3همیشه تا تعداد  کارها  
 را باید محاسبه نمایید فقط تعداد دو برابر خواهد بود و مبلغی جزئی بابت برش اضافه می شود. A0را اگر بخواهید همان قطع  A1اندازه 

 کلیه هزینه های باربری به شهرستان به عهده شما خواهد بود و در تعرفه فوق لحاظ نشده است.
که کاغذ با گرماژ این جدول موجود نباشد و کار شما هم دارای زمان بوده و یا عجله ای در کار باشد الزم است از کاغذ با گرماژ متفاوت در صورتی 

گرم تقریبا همیشه موجود است(231و البته نزدیک به گرماژ درخواستی استفاده نمود.) کاغذ با گرماژ  

هزار تومان می باشد) جهت خدمات اضافی  بعد از چاپ با ما تماس بگیرید( 90گ هر هزار بر 10×31هزینه روکش سلفون اندازه   

ی که امکان طراحی را )هزینه طراحی در صورتقیمت های فوق بدون هزینه طراحی می باشد و با احتساب دریافت فایل آماده طراحی شده می باشد
(. البته طراحی معمول و سادهه استدر ردیف آخر درج شد ندارید و مرحله طراحی نیز به ما سپرده شود  
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 گالسه 100 گرم
/ زینک اختصاصی  )قیمت ها به تومان( یکرو چاپ / رنگی / بدون روکش  

10×00  
B2 

60×01  
A2 

31×10  
B3 

01×19  
A3 

31×11  
B4 

12×19  
A4  

000  ،111  000  ،008  000  ،111  000  ،128  زهارعدد - - 
000  ،800  000  ،030  000  ،001  000 ، 300  000  ،160  000  ،113  دو زهار 
000  ،2110  000  ،2000  000  ،631  000  ،111  هس زهار - - 
000  ،2180  000  ،2181  000  ،811  000  ،680  000  ،011  000  ،380  چهارزهار 
000  ،2930  000  ،2160  000  ،2000  000  ،833  جنپ زهار - - 
000  ،3610  000  ،1900  000  ،2910  000 ، 2600  000  ،2000  000  ،801  ده زهار 
000  ،0200  000  ،1610  000  ،3010  000  ،3200  000  ،1000  000  ،2600  بیست زهار 

 زهینه طراحی 000،11 000،11 000،11 000،11 000،01 000،01
شته باشد.اندازه های درج شده ممکن است با توجه به برش کاری و لب پنجه زینک کمی کوچکتر شود و تفاوت دا  

% ممکن است کسری داشته باشد.3تعداد  کارها همیشه تا  
 را باید محاسبه نمایید فقط تعداد دو برابر خواهد بود و مبلغی جزئی بابت برش اضافه می شود. A0را اگر بخواهید همان قطع  A1اندازه 

اظ نشده است.کلیه هزینه های باربری به شهرستان به عهده شما خواهد بود و در تعرفه فوق لح  
ژ متفاوت در صورتی که کاغذ با گرماژ این جدول موجود نباشد و کار شما هم دارای زمان بوده و یا عجله ای در کار باشد الزم است از کاغذ با گرما

گرم تقریبا همیشه موجود است(231و البته نزدیک به گرماژ درخواستی استفاده نمود.) کاغذ با گرماژ  

هزار تومان می باشد) جهت خدمات اضافی  بعد از چاپ با ما تماس بگیرید( 90هر هزار برگ  10×31ندازه هزینه روکش سلفون ا  

ی که امکان طراحی را )هزینه طراحی در صورتقیمت های فوق بدون هزینه طراحی می باشد و با احتساب دریافت فایل آماده طراحی شده می باشد
(. البته طراحی معمول و سادهدر ردیف آخر درج شده است شودندارید و مرحله طراحی نیز به ما سپرده   
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/ دورو چاپ تعرفه بروشورها  

)تومان(قیمت و تعداد لتو اندازه تقریبی شرح بروشور  رنگ جنس تیراژ   ر 

00تحریر 2000 00,000 10  تکرنگ  x30cm لت/بدون خط تا/ 3بروشور   1 

00تحریر 1000 220,000 10  تکرنگ  x30cm /بدون خط تا/لت 3بروشور   2 

00تحریر 1000 131,000 10  تکرنگ  x30cm لت/بدون خط تا/ 3بروشور   3 

00تحریر 2000 230,000 10  رنگی  x30cm لت/بدون خط تا/ 3بروشور   4 

00تحریر 1000 291,000 10  رنگی  x30cm لت/بدون خط تا/ 3بروشور   5 

00تحریر 1000 308,000 10  رنگی  x30cm /لت/بدون خط تا 3بروشور   6 

231گالسه 2000 260,000 10  رنگی  x30cm لت/بدون خط تا/ 3بروشور   7 

231گالسه 1000 110,000 10  رنگی  x30cm لت/بدون خط تا/ 3بروشور   8 

231گالسه 1000 120,000 10  رنگی  x30cm لت/بدون خط تا/ 3بروشور   9 

231گالسه 1000 630,000 10  رنگی  x30cm //تا شده آمادهلت 3بروشور   11 

200گالسه 2000 280,000 10  رنگی  x30cm لت/بدون خط تا/ 3بروشور   11 

110گالسه 2000 131,000 10  رنگی  x30cm /با خط تالت/ 3بروشور   12 

110گالسه 2000 030,000 10  رنگی  x30cm //سلفون شدهبا خط تالت/ 3بروشور   13 

00تحریر 1000 80,000 20  تکرنگ  x10cm لت/بدون خط تا/ 3بروشور   14 

00تحریر 6000 289,000 20  تکرنگ  x10cm لت/بدون خط تا/ 3بروشور   15 

00تحریر 1000 209,000 20  رنگی  x10cm لت/بدون خط تا/ 3بروشور   16 

00تحریر 6000 109,000 20  رنگی  x10cm لت/بدون خط تا/ 3بروشور   17 

231گالسه 1000 268,000 20  رنگی  x10cm لت/بدون خط تا/ 3بروشور   18 

231گالسه 6000 316,000 20  رنگی  x10cm لت/بدون خط تا/ 3بروشور   19 

231گالسه 6000 096,000 20  رنگی  x10cm //تا شده آمادهلت 3بروشور   21 

200گالسه 1000 280,000 20  رنگی  x10cm لت/بدون خط تا/ 3بروشور   21 

110گالسه 1000 160,000 20  رنگی  x10cm / با خط تا لت/ 3بروشور   22 
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110گالسه 1000 300,000 20x10cm رنگی  //سلفون شدهبا خط تالت/ 3بروشور   23 

231گالسه 2000 330,000 00  رنگی  x10cm لت/بدون خط تا / 0بروشور   24 

231گالسه 1000 990,000 00  رنگی  x10cm / /تا شده آمادهلت 0بروشور   25 

100گالسه 2000 388,000 00  رنگی  x10cm / با خط تا/ لت 0بروشور   26 

231گالسه 2000 261,000 09  رنگی  x26cm لت/بدون خط تا/ 0بروشور   27 

231گالسه 1000 160,000 09  رنگی  x26cm لت/بدون خط تا/ 0بروشور   28 

231گالسه 1000 111,000 09  رنگی  x26cm لت/بدون خط تا/ 0بروشور   29 

100گالسه 2000 122,000 09  رنگی  x26cm / با خط تا/لت 0بروشور   31 

100گالسه 1000 301,000 09  رنگی  x26cm / با خط تا/لت 0بروشور   31 

100گالسه 2000 320,000 09  رنگی  x26cm //سلفون شدهبا خط تالت// 0بروشور   32 

100گالسه 1000 101,000 09  رنگی  x26cm //سلفون شدهبا خط تالت/ 0بروشور   33 

100گالسه 1000 121,000 20  رنگی  x10cm / با خط تا لت/ 1بروشور   34 

100گالسه 0000 301,000 20  رنگی  x10cm / با خط تا لت/ 1بروشور   35 

010,000 000،20 100گالسه  20  رنگی  x10cm / با خط تا لت/ 1بروشور   36 

300گالسه 2000 133,000 20  رنگی  x10cm / /سلفون شدهبا خط تالت/ 1بروشور   37 

      

: توضیحات  

.نیز قابل ارائه می باشدبروشور با اندازه های دلخواه شما   

 امکان انجام خدمات قالب و طرح خاص / انواع روکش یووی برجسته و شنی و طالکوبی بروی بروشور ها وجود دارد.

هزار تومان 11گرم را خودتان می توانید تا بزنید ولی اگر خط تا بخواهید هزینه هر هزار عدد  210بروشورهای با گرماژ کمتر از
ای باال را می توانیم تا شده تحویل بدهیم.میباشد / تیراژ ه  

 با خط تا : با لترپرس خطوط تا روی بروشور زده می شود و بعد خودتان باید از محل خطوط تا ر اانجام دهید

 تا شده آماده: با دستگاه تا کن بروشور ها را هم خط زده و هم تا شده و آماده تحویل خواهیم داد)مخصوص کارهای تیراژ باال(
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عرفه کتابچه های تبلیغاتی  با چاپ رنگی/ با صحافی منگنهت  

)تومان(قیمت جنس اوراق  تیراژ 
 داخلی

چاپ اوراق 
 داخلی

اندازه 
کتابچه)هر 
cm)صفحه 

/ تعداد شماره صفحاتشرح کتابچه شرح جلد  ر 

00تحریر 2000 219,000 /کل صفحات یک مدلشماره صفحه ای 8کاتالوگ  بدون جلد 20x21 تکرنگ   1 

00تحریر 1000 102,000 /کل صفحات یک مدلشماره صفحه ای 8کاتالوگ  بدون جلد 20x21 تکرنگ   2 

00تحریر 2000 139,000  20x21 تکرنگ 
گرم 300

 +سلفون

+جلد رنگی یکرو چاپشماره صفحه ای 8کاتالوگ   
شماره صفحه با احتساب جلد20  

3 

231گالسه  2000 111,000 /کل صفحات یک مدلشماره صفحه ای 8کاتالوگ  بدون جلد 20x21 رنگی   4 

231گالسه  1000 301,000 /کل صفحات یک مدلشماره صفحه ای 8کاتالوگ  بدون جلد 20x21 رنگی   5 

231گالسه  1000 811,000 /کل صفحات یک مدلشماره صفحه ای 8کاتالوگ  بدون جلد 20x21 رنگی   6 

231گالسه  2000 331,000  20x21 رنگی 
گرم 300

 +سلفون

غیر از جلد)جلد یکرو( شماره صفحه ای 8الوگ کات  
شماره صفحه با احتساب جلد رنگی20  

7 

231گالسه  1000 610,000  20x21 رنگی 
گرم 300

 +سلفون

غیر از جلد)جلد یکرو( شماره صفحه ای 8کاتالوگ   
شماره صفحه با احتساب جلد رنگی20  

8 

231گالسه  2000 391,000  20x21 رنگی 
گرم 300

 +سلفون

رو(1غیر از جلد)جلد  شماره صفحه ای 8الوگ کات  
شماره صفحه با احتساب جلد رنگی21  

9 

231گالسه  1000 001,000  20x21 رنگی 
گرم 300

 +سلفون

رو(1غیر از جلد)جلد  شماره صفحه ای 8کاتالوگ   
شماره صفحه با احتساب جلد رنگی21  

11 

231گالسه  1000 2,010,000 گرم   10x20 100 رنگی   
رو(1غیر از جلد)جلد  شماره صفحه ای 8گ کاتالو  

شماره صفحه با احتساب جلد رنگی21  
11 

231گالسه  2000 161,000  20x21 رنگی 
گرم 300

 +سلفون

رو(1غیر از جلد)جلد  شماره صفحه ای 26کاتالوگ   
شماره صفحه با احتساب جلد رنگی10  

12 

231گالسه  2000 388,000 غیر از جلد شماره صفحه ای 8کاتالوگ  بدون جلد 10x20 رنگی   
 

13 

231گالسه  1000 168,000 گرم   10x20 100 رنگی   
رو(1غیر از جلد)جلد  شماره صفحه ای 8کاتالوگ   
شماره صفحه با احتساب جلد رنگی21  

14 

231گالسه  1000 638,000  بدون جلد 10x20 رنگی 
رو(1غیر از جلد)جلد  شماره صفحه ای 8کاتالوگ   

احتساب جلد رنگی دورو شماره صفحه با21  
15 

گرم00تحریر 2000 911,000 گرم   10x20 100 رنگی  تکرنگ غیر جلد  شماره صفحه ای 26 تابچهک   
 

16 

گرم00تحریر 2000 031,000  10x20 تکرنگ 
گرم 300

 +سلفون

تکرنگ غیر جلد)جلد   شماره صفحه ای 26 تابچهک
رو(1  

شماره صفحه با احتساب جلد رنگی دورو10  

17 

231گالسه  2000 601,000 /کل صفحات یک مدلشماره صفحه ای 21کاتالوگ  بدون جلد 10x10 رنگی   18 

231گالسه  2000 801,000  10x10 رنگی 
گرم 100

 +سلفون

رو(2غیر از جلد)جلد  شماره صفحه ای 21کاتالوگ   
شماره صفحه با احتساب جلد رنگی20  

19 
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231گالسه  1000 2,010,000  10x10 رنگی 
م گر100

 2010+سل

رو(2غیر از جلد)جلد  شماره صفحه ای 21کاتالوگ   
شماره صفحه با احتساب جلد رنگی دورو20  

21 

231گالسه  1000 1,999,000 گرم 10x10 100 رنگی   
غیر از جلد)جلد  شماره صفحه ای 21کاتالوگ  199) 

شماره صفحه با احتساب جلد رنگی  بدون روکش26  
21 

: توضیحات  

و  بخواهید هزینه باالتری دارد که باید محاسبه شود ضمن اینکه جهت فنر زنییا چسب گرم ابچه ها را فنر شده در صورتی که کت
برگ داشته باشد تا شکیل تر باشد و جهت اوراق کم بهترین گزینه منگنه می باشد. 10بهتر است کتابچه باالی  چسب گرم   

وبرابر می باشد.اگر منگنه فانتزی لوپ مدنظر باشد هزینه منگنه آن د  

 جهت کتابچه های با تیراژ و اندازه های خاص و صحافی دوخت و  چسب گرم و جلدسازی با ما تماس بگیرید.

 تعرفه چاپ و صحافی فاکتور و پاکت نامه

)تومان(قیمت  تعداد شماره 
 1x)اوراق(

فاکتوراندازه  چاپ اوراق  جنس اوراق   
cm 

 ر  کار و تکمیل زینک شرح

00تحریر 1000 201,000 نسخه ای+شماره+پرفراژ+صحافی 1بسته فاکتور  20x10 00 تکرنگ   1 

00تحریر 1000 121,000 رنگ 1   20x10 00  نسخه ای+شماره+پرفراژ+صحافی 1بسته فاکتور  2 

00تحریر 2000 110,000 رنگ 1   20x10 
ه همراهنسخه ای+شماره+پرفراژ+صحافی  ب 1بسته فاکتور  10  

رنگ افست1لخی چاپ عدد پاکت نامه م 2000  
3 

00تحریر 2000 230,000  4 +شماره+پرفراژ+صحافیA0 نسخه ای 1بسته فاکتور  12x19 10 تکرنگ 

00تحریر 2000 100,000  5 +شماره+پرفراژ+صحافیA0 نسخه ای 1بسته فاکتور  12x19 10 رنگی 

00تحریر 2000 110,000  20x10 تکرنگ 
به همراه صحافینسخه ای+شماره+پرفراژ+ 1بسته فاکتور  10  

عدد پاکت نامه ملخی چاپ تکرنگ افست 2000  
6 

00تحریر 2000 211,000  20x10 تکرنگ 
به همراه نسخه ای+شماره+پرفراژ+صحافی 1بسته فاکتور  10  

 7 ته چسب شده A0عدد سربرگ  2000

00تحریر 2000 219,000  20x10 تکرنگ 
مراهبه ه نسخه ای+شماره+پرفراژ+صحافی 1بسته فاکتور  10  

 8 1یا آ(10*20ته چسب شده) B1عدد سربرگ  1000

00تحریر 100 211,000  12x19 تکرنگ 
 به همراه+شماره+پرفراژ+صحافی A0 نسخه ای1بسته فاکتور 20

عدد پاکت نامه ملخی چاپ تکرنگ افست 2000  
9 

00تحریر 100 299,000  12x19 رنگی 
 با+شماره+پرفراژ+صحافی  A0 نسخه ای 1بسته فاکتور  20

عدد پاکت نامه ملخی چاپ تمام رنگی افست 2000  
11 

00تحریر 1000 119,000 نسخه ای تمام رنگی+شماره+پرفراژ+صحافی 1بسته فاکتور  20x10 00 رنگی   11 

00تحریر 2000 169,000  20x10 رنگی 
نسخه ای+شماره+پرفراژ+صحافی  با 1بسته فاکتور  10  

ی افستعدد پاکت نامه ملخی چاپ تمام رنگ 2000  
12 

رنگ 1 کاغذ خود کپی 1000 108,000  20x10 00  نسخه ای کاربن لس+شماره+پرفراژ+صحافی 1بسته فاکتور  13 
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نسخه ای کاربن لس+شماره+پرفراژ+صحافی 1بسته فاکتور  20x10 00 تکرنگ کاغذ خود کپی 1000 138,000  14 

نسخه ای کاربن لس+شماره+پرفراژ+صحافی 3بسته فاکتور  20x10 00 تکرنگ کاغذ خود کپی 2300 101,000  15 

 16 +شماره+پرفراژ+صحافیA0 نسخه ای 1بسته فاکتور  12x19 10 تکرنگ کاغذ خود کپی 2000 290,000

رنگ 1 کاغذ خود کپی 2000 110,000  12x19 10  نسخه ای 1بسته فاکتور A017 +شماره+پرفراژ+صحافی 

 18 +شماره+پرفراژ+صحافیA0 نسخه ای3بسته فاکتور  12x19 10 تکرنگ کاغذ خود کپی 660 298,000

رنگ 1 کاغذ خود کپی 660 118,000  12x19 10  نسخه ای3بسته فاکتور A019 +شماره+پرفراژ+صحافی 

: توضیحات  

رای تعداد شماره درج شده تعداد فاکتور قابل استفاده است و اگر آن را ضرب در تعداد نسخه نمایید تعداد کل اوراق می شود ب
.برگ فاکتور است3000نسخه ای 3شماره در فاکتور 2000و  برگ 1000نسخه ای می شود  1شماره در فاکتور  2000مثال   

با توجه به اینکه این لیست فاکتورها با زینک اختصاصی محاسبه شده است لذا می توانید  برای هر 20 بسته سفارش یک طرح خاص 

بسته فاکتور برای یک فروشگاه کامپیوتر و  20می توانید  20بسته فاکتور ردیف  00مثال در و یا یک مشتری خاص را ارسال نمایید: 
بسته هم برای خودتان و یا تکراری و غیره  20بسته برای فروشگاه لوازم التحریر و  20بسته برای فروشگاه لوازم خانگی و  20

.یک طرح انجام شودبسته را برای یک مشتری و  00طراحی و ارسال نمایید  و یا تمام   

هزار تومان می باشد.11هزینه طراحی هر فاکتور حداقل   

 زینک های سفارش فاکتورها حداکثر یکسال بایگانی می شود و قابل تجدید چاپ هستند.

. 

پاکت نامه انواعچاپ و صحافی تعرفه   

)تومان(قیمت   سطح آماده شده اندازه چاپ اوراق  جنس اوراق  تعداد  
cm 

 ر شرح 

00تحریر 1000 111,000  1 پاکت نامه ملخی)اداری( 11x21 تکرنگ 

00تحریر 2000 290,000 برگ سربرگ2000پاکت نامه ملخی)اداری( به همراه 11x21 تکرنگ   2 

00تحریر 1000 191,000  3 پاکت نامه ملخی)اداری( 11x21 رنگی 

00تحریر 2000 160,000 برگ سربرگ2000پاکت نامه ملخی)اداری( به همراه 11x21 رنگی   4 

گرم200تحریر  1000 331,000  5 پاکت نامه ملخی)اداری( 11x21 رنگی 

 6 پاکت نامه ملخی)اداری( 11x21 رنگی  231گالسه  1000 300,000

00تحریر 1000 111,000  A1 7پاکت نامه  13x20 تکرنگ 
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00تحریر 1000 191,000  A1 8پاکت نامه  13x20 رنگی 

گرم200تحریر  1000 331,000  A1 9پاکت نامه  13x20 رنگی 

 A1 11پاکت نامه  13x20 رنگی  231گالسه  1000 310,000

00تحریر 2000 269,000  A0 11پاکت نامه  11x32 تکرنگ 

00تحریر 2000 118,000  A0 12پاکت نامه  11x32 رنگی 

گرم200تحریر  2000 100,000  A0 13پاکت نامه  11x32 رنگی 

 A0 14پاکت نامه  11x32 رنگی  231گالسه  2000 101,000

 A0 14پاکت نامه  11x32 رنگی  گ100گالسه  2000 326,000

00تحریر 2000 161,000  A3 15پاکت نامه  01x32 تکرنگ 

00تحریر 2000 011,000  A3 16پاکت نامه  01x32 رنگی 

گرم200تحریر  2000 000,000  A3 17پاکت نامه  01x32 رنگی 

 A3 18پاکت نامه  01x32 رنگی  231ه گالس 2000 081,000

: توضیحات  

.تعرفه نامه فاکتور و پاکت ملخی مراجعه نمایید 21جهت سفارش شیت پاکت نامه ملخی به همراه فاکتور به صفحه  

در این نوع سفارش پاکت نامه امکان چاپ و طراحی روی درب و پشت ونهایتا تمام سطح پاکت نامه میسر است و جهت نمونه طرح 
گسترده به وب سایت ما مراجعه نمایید ) چاپ روی پاکت های آماده نیز امکان پذیر است با دستگاه فتوکپی و افست ولی فقط پشت 

 پاکت و طرح ساده امکان چاپ می باشد.

هزار تومان می باشد.11هزینه طراحی پاکت نامه حداقل   

 .جهت طراحی و چاپ پاکت در ابعاد و اشکال دلخواه با ما هماهنگ نمایید.

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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)جهت ساک های پارچه ای به تعرفه اقالم تبلیغاتی مراجعه شود(تعرفه انواع ساک های دستی تبلیغاتی کاغذی    

 هزینه های اصلی تولید ساک دستی در ساخت و کاغذ می باشد لذا تفاوت چندانی بین ساکهای رنگی و تکرنگ نمی باشد

 

هرعدد قیمت  
اوراق  جنس تعداد  تومان  ر شرح  ساک دستی عطف ارتفاع  عرض چاپ  

گرم231گالسه 2000 980 10  تکرنگ   1 ساک دستی ایستاده معمول+روکش سلفون 20 30 

گرم231گالسه 1000 900 10  تکرنگ   2 ساک دستی ایستاده معمول+روکش سلفون 20 30 

گرم231گالسه 1000 920 10  تکرنگ  کش سلفونساک دستی ایستاده معمول+رو 20 30   3 

گرم231گالسه 2000 2,100 10  رنگی   4 ساک دستی ایستاده معمول+روکش سلفون 20 30 

گرم200گالسه 2000 2,160 10  رنگی   5 ساک دستی ایستاده معمول+روکش سلفون 20 30 

گرم100گالسه 2000 2,300 10  رنگی   6 ساک دستی ایستاده معمول+روکش سلفون 20 30 

گرم231گالسه 1000 2,210 10  رنگی   7 ساک دستی ایستاده معمول+روکش سلفون 20 30 

گرم231گالسه 1000 2,210 10  رنگی   8 ساک دستی ایستاده معمول+روکش سلفون 20 30 

گرم200گالسه 1000 2,100 10  رنگی   9 ساک دستی ایستاده معمول+روکش سلفون 20 30 

گرم231گالسه 100 2,010 30  تکرنگ  بیده )دوطرف یکطرح(+ سلفونساک دستی خوا 20 10   11 

گرم231گالسه 2000 2,020 30  تکرنگ   11 ساک دستی خوابیده )دوطرف یکطرح(+ سلفون 20 10 

گرم231گالسه 1000 960 30  تکرنگ   12 ساک دستی خوابیده )دوطرف یکطرح(+ سلفون 20 10 

گرم231گالسه 100 2,180 30  رنگی  (+ سلفونساک دستی خوابیده )دوطرف یکطرح 20 10   13 

گرم231گالسه 2000 2,100 30  رنگی   14 ساک دستی خوابیده )دوطرف یکطرح(+ سلفون 20 10 

گرم200گالسه 100 2,310 30  رنگی   15 ساک دستی خوابیده )دوطرف یکطرح(+ سلفون 20 10 

گرم100گالسه 100 2,000 30  رنگی   16 ساک دستی خوابیده )دوطرف یکطرح(+ سلفون 20 10 

گرم231گالسه 2000 2,160 30  رنگی   17 ساک دستی خوابیده )دوطرف یکطرح(+ سلفون 20 10 
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گرم231گالسه 1000 2,130 30  رنگی   18 ساک دستی خوابیده )دوطرف یکطرح(+ سلفون 20 10 

گرم231گالسه 1000 2,100 30  رنگی   19 ساک دستی خوابیده )دوطرف یکطرح(+ سلفون 20 10 

مگر200گالسه 1000 2,160 30  رنگی   21 ساک دستی خوابیده )دوطرف یکطرح(+ سلفون 20 10 

گرم231گالسه 2000 910 11  تکرنگ   21 ساک دستی متوسط+روکش سلفون 20 11 

گرم231گالسه 1000 900 11  تکرنگ   22 ساک دستی متوسط+روکش سلفون 20 11 

گرم231گالسه 1000 8,000 11  تکرنگ  نساک دستی متوسط+روکش سلفو 20 11   23 

گرم231گالسه 2000 2,200 11  رنگی   24 ساک دستی متوسط+روکش سلفون 20 11 

گرم200گالسه 2000 2,280 11  رنگی   25 ساک دستی متوسط+روکش سلفون 20 11 

گرم100گالسه 2000 2,130 11  رنگی   26 ساک دستی متوسط+روکش سلفون 20 11 

گرم231گالسه 1000 2,060 11  رنگی  متوسط+روکش سلفون ساک دستی 20 11   27 

گرم231گالسه 1000 2,010 11  رنگی   28 ساک دستی متوسط+روکش سلفون 20 11 

گرم200گالسه 1000 2,200 11  رنگی   29 ساک دستی متوسط+روکش سلفون 20 11 

گرم231گالسه 2000 600 26  تکرنگ   31 ساک دستی کوچک+روکش سلفون مات/براق 0 16 

گرم231گالسه 1000 620 نگتکر    26  31 ساک دستی کوچک+روکش سلفون مات/براق 0 16 

گرم231گالسه 2000 000 26  رنگی   32 ساک دستی کوچک+روکش سلفون مات/براق 0 16 

گرم200گالسه 2000 811 26  رنگی   33 ساک دستی کوچک+روکش سلفون مات/براق 0 16 

گرم100گالسه 2000 810 26  رنگی  مات/براقساک دستی کوچک+روکش سلفون  0 16   34 

گرم231گالسه 1000 010 26  رنگی   35 ساک دستی کوچک+روکش سلفون مات/براق 0 16 

گرم231گالسه 1000 000 26  رنگی   36 ساک دستی کوچک+روکش سلفون مات/براق 0 16 

گرم200گالسه 1000 080 26  رنگی   37 ساک دستی کوچک+روکش سلفون مات/براق 0 16 

گرم210گالسه 100 2,900 رنگتک    30  38 ساک بزرگ ایستاده )دوطرف یکطرح(+ سلفون 21 08 

گرم210گالسه 2000 2,010 30  تکرنگ   39 ساک بزرگ ایستاده )دوطرف یکطرح(+ سلفون 21 08 

گرم210گالسه 100 1,210 30  رنگی   41 ساک بزرگ ایستاده )دوطرف یکطرح(+ سلفون 21 08 

گرم210گالسه 2000 1,010 30  رنگی  ک بزرگ ایستاده )دوطرف یکطرح(+ سلفونسا 21 08   41 

گرم210گالسه 1000 1,000 30  رنگی   42 ساک بزرگ ایستاده )دوطرف یکطرح(+ سلفون 21 08 

گرم210گالسه 3000 1,000 30  رنگی   43 ساک بزرگ ایستاده )دوطرف یکطرح(+ سلفون 21 08 

گرم100گالسه 100 1,100 30  رنگی  وطرف یکطرح(+ سلفونساک بزرگ ایستاده )د 21 08   44 

گرم100گالسه 2000 1,200 30  رنگی   45 ساک بزرگ ایستاده )دوطرف یکطرح(+ سلفون 21 08 
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گرم100گالسه 1000 1,010 30  رنگی   46 ساک بزرگ ایستاده )دوطرف یکطرح(+ سلفون 21 08 

گرم100گالسه 3000 1,010 30  رنگی  ونساک بزرگ ایستاده )دوطرف یکطرح(+ سلف 21 08   47 

10  تکرنگ کاغذ گرافت 2000 010  48 ساک دستی ایستاده  کاغذی/بدون روکش 20 30 

10  تکرنگ کاغذ گرافت 1000 000  49 ساک دستی ایستاده  کاغذی/بدون روکش 20 30 

10  تکرنگ کاغذ گرافت 3000 680  51 ساک دستی ایستاده  کاغذی/بدون روکش 20 30 

رنگ 1 کاغذ گرافت 2000 000   10  51 ساک دستی ایستاده  کاغذی/بدون روکش 20 30 

رنگ 1 کاغذ گرافت 1000 010   10  52 ساک دستی ایستاده  کاغذی/بدون روکش 20 30 

رنگ 1 کاغذ گرافت 3000 030   10  53 ساک دستی ایستاده  کاغذی/بدون روکش 20 30 

30  تکرنگ کاغذ گرافت 100 010 دون روکشساک دستی کاغذی خوابیده  /ب 20 10   54 

30  تکرنگ کاغذ گرافت 2000 030  55 ساک دستی کاغذی خوابیده  /بدون روکش 20 10 

30  تکرنگ کاغذ گرافت 1000 000  56 ساک دستی کاغذی خوابیده  /بدون روکش 20 10 

رنگ 1 کاغذ گرافت 100 800   30  57 ساک دستی کاغذی خوابیده  /بدون روکش 20 10 

رنگ 1 کاغذ گرافت 2000 080   30  58 ساک دستی کاغذی خوابیده  /بدون روکش 20 10 

رنگ 1 کاغذ گرافت 1000 010   30  59 ساک دستی کاغذی خوابیده  /بدون روکش 20 10 

11  تکرنگ کاغذ گرافت 2000 680  61 ساک دستی متوسط  کاغذی/بدون روکش 20 11 

11  تکرنگ کاغذ گرافت 1000 660 اغذی/بدون روکشساک دستی متوسط  ک 20 11   61 

26  تکرنگ کاغذ گرافت 2000 110  62 ساک دستی کوچک کاغذی/بدون روکش   0 16 

26  تکرنگ کاغذ گرافت 1000 111  63 ساک دستی کوچک کاغذی/بدون روکش   0 16 

26  تکرنگ کاغذ گرافت 3000 100  64 ساک دستی کوچک کاغذی/بدون روکش   0 16 

گرن 1 کاغذ گرافت 2000 180   26  65 ساک دستی کوچک کاغذی/بدون روکش   0 16 

رنگ 1 کاغذ گرافت 1000 110   26  66 ساک دستی کوچک کاغذی/بدون روکش   0 16 

رنگ 1 کاغذ گرافت 3000 111   26  67 ساک دستی کوچک کاغذی/بدون روکش   0 16 

30  تکرنگ کاغذ گرافت 100 2000 بدون روکش ساک بزرگ ایستاده )دوطرف یکطرح(  21 08   68 

30  تکرنگ کاغذ گرافت 2000 990  69 ساک بزرگ ایستاده )دوطرف یکطرح( بدون روکش  21 08 

30  تکرنگ کاغذ گرافت 1000 900  71 ساک بزرگ ایستاده )دوطرف یکطرح( بدون روکش  21 08 

رنگ 1 کاغذ گرافت 100 201   30 روکش  یساک بزرگ ایستاده )دوطرف یکطرح( ب 21 08   71 

رنگ 1 کاغذ گرافت 2000 2010   30  72 ساک بزرگ ایستاده )دوطرف یکطرح( بدون روکش  21 08 

رنگ 1 کاغذ گرافت 1000 2000   30  73 ساک بزرگ ایستاده )دوطرف یکطرح( بدون روکش  21 08 
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00  تکرنگ کاغذ گرافت 100 2000  74 ساک بزرگ خوابیده )دوطرف یکطرح( بدون روکش  21 30 

00  تکرنگ کاغذ گرافت 2000 990  75 ساک بزرگ خوابیده )دوطرف یکطرح( بدون روکش  21 30 

00  تکرنگ کاغذ گرافت 1000 900  76 ساک بزرگ خوابیده )دوطرف یکطرح( بدون روکش  21 30 

رنگ 1 کاغذ گرافت 100 2010   00  77 ساک بزرگ خوابیده )دوطرف یکطرح( بدون روکش  21 30 

رافتکاغذ گ 2000 2010 رنگ 1    00  78 ساک بزرگ خوابیده )دوطرف یکطرح( بدون روکش  21 30 

رنگ 1 کاغذ گرافت 1000 2000   00  79 ساک بزرگ خوابیده )دوطرف یکطرح( بدون روکش  21 30 

 81 ساک دستی بزرگ چرخدار مقوا دوالیه 28 11 33 تکرنگ مقوا دوالیه 300 20,000

باالی هزار  8,100
همقوا دوالی عدد ساک دستی بزرگ چرخدار مقوا دوالیه  / چاپ  28 11 33 تکرنگ 

 81 سیلک تکرنگ

: توضیحات  

جهت طراحی ساک دستی می توانید طرح های نمونه ما را از سایت قسمت قالب ها دانلود نمایید و یا سطوح هر طرف را جداگانه 
مان می باشد(.هزار تو10طراحی نموده و ارسال نمایید)هزینه طراحی ساک دستی حداقل  

.ایام پایان سال به علت ترافیک کاری قبل از تایید سفارش حتما امکان تولید را با ما هماهنگی نماییددر   

 .امکان تغییر دراندازه ها و گرماژ کاغذ و نوع روکش میسر است.

 

 A0فولدر های 

)تومان(قیمت /گرمجنس رنگ تیراژ   
سطح 
کار گسترده  

تقریبی شرح و اندازه  ر 

گرم300 رنگی 2000 160,000  31×10  1 فولدر ساده قالب خورده+سلفون 

گرم300 رنگی 2000 811,000  10×00  
فولدر طرح دار قالب خورده/ جای سی 

 دی +سلفون مات یا براق
2 

اصی مد نظر به عهده شما می باشد یا هزینه آن باید توافق شود / قالب های فولدر نزد کانون موجود است و اگر طرح و قالب خ طراحی
داشتید هزینه آن جداگانه محاسبه می شود  /  فولدر ها باز و قالب خورده تحویل می شوند و اتصال و قفل کردن آن به عهده 

 مشتری می باشد /  امکان چاپ دورو فولدر ها نیز میسر است که هزینه های آن باید محاسبه شود.
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. 

 جهت تیراژهای بسیارباال حتما تماس گرفته و استعالم قیمت بگیرید

)تومان(قیمت  
 تیراژ

 تقریبی
/گرمجنس اندازه  ر  شرح  

20,000 2000 08*81 گرم300گالسه   1 سلفون براق و مات یکرو 

21,000 2000 08*81 گرم300گالسه  رو1سلفون براق و مات    2 

23,000 2000 08*81  3 برچسب لیبل 

01,000 2000 81*11 گرم300گالسه  رو 1لمینت براق استاندارد     

61,000 2000 81*11 گرم300گالسه  رو 1لمینت مات استاندارد    4 

91,000 2000 81*11 گرم300گالسه  رو 1رنگ+یووی موضعی 1لمینت مات    5 

01,000 2000 cd 6 برچسب سی دی لیبل 

      

: توضیحات  

ستگاههای چاپ چهاررنگ همزمان و خدمات جانبی می باشد.چاپ با بهترین د  

درصد کسری داشته باشد.3اندازه های فوق ممکن است کمی متفاوت باشد / تعداد فوق ممکن است تا  

 دو مورد ویژه فقط در تعرفه کارت ویزت ها:

 در سفارش کارت ویزیت ارزش افزوده نیز ده درصد به مبالغ فوق اضافه می شود و فاقد تخفیف می باشند.
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 خواهشمند است به این نکات توجه  داشته باشد

وا  اایلایی امالیی ادییو ا ااااا یی اایلایی ایل یایی ااااسییر  خادییو ا اا یی ا ااااتوضییات کام  یی ااا -1
واشیی تاتعیی ا اامیی و ا  دواسییاناواشیی ای اوا یی ااااا ع فیینایلییو  ا یی افمیی اترریی اوا    اااا

وسییی ایییی اف یییی ا اا  ا یییا اایلاییی اوایییی ا  اییی ااسییی اتاتوضیییاتنامییییاضییی و  ا ییینا ایاییی 
واا یییاتوضییات کاترر یینااایی ات ایییااج اگ ییییاا لیی ا ااایی اف ییی اییی  نا یی ا ا یی اایلایی ام ایی اا

 .ی ل یا امیا  ااو کاف ا وشناوااشاب  ا  ا سئولایخوا اما و اا

شیی   اتلیی  نااتیی غاتبرا یی تناواتع فیییا یی  اییی  ناااا یی ای یی اسییعناشیی  ا سییا  ام  یی ا  شیی او ییناااااییی ام تیی  و ا -2
 ییوا  ادیی شاواشیی ای اوییی  ا یی ا یی اتلیی  ا  ا ییی اوااسییاع غاتالیی ایل یایی  ا یی ا  یی  امرایییااااااااااااا یی ااج یی ااایلاب شیی 

 د   کای  ناواتبرا  تنا سااماوادوشت لادوا اماش ا  اشل ا ل    ا اشایا  شام(

 زی یییاگیی او اوامراایییا   یی ا یی اسییر  خا یینا  شیی اییییاتعیی ا اسییر  خا اسیی ا یی  اییی ا ییزا ا یی  ا  شیی اییی اااااااااااا -3
  ,ا  ییی اا اتبییی اگییی او ا اشیییایا  شیییا اوات ااییی  ا  ا یییا اگییی او او غای اشیییایا  شیییا    اضیییل اااا زی ییییاگییی او او غا ا

مراایییا یی  ادو میی  اواییی یر با ایی ات  یی ااسییار   ا  یی  ا سییا  اوا عیی اا اییی ا رایییا یی  ا ییناشییوی او ییناگیی او اااااااااااا
 ییزا ا22و اوامراایییا زی یییا یی اگیی اط مییو ناییی ا ا ییناا  امیی یویا  ی یی ینا ییناشییو اوت  یی ااسییار   ا  یی  ا یینا  شیی .ا اااا

. ا عضیینام و یی ایایی   ا یییاگیی او ای ا ییی ا یی اا زی یییاا ا ییما  ی فیی ایلییناشییو ا  ی یی اسیی   ا یی  ااااااااااااااااسیی تو یی یا
  یوا  اوام  ا  ای پام ا تنا ی ناا(

مارایی امیی  ا یی ا  امیی ا علییو ناوا شبییولا یینا  شیی ا یی ااااگیی اشیی ای اوا  یی یاد ایینا یی ای یی اشییل ااسیی امالیی ا یی ااااااااا -4
ایی اتیی ا  اییو)اشییو ا   گایی امیی  ا یییا ریی ات اایی اجزییینا یییآاواتریی وکا یییآاواا  یی لا یا ییو  ااااااااااامیی یویا لیی    نایل یا

تبییولایاسیی (ا یییآا یی  اتایی  ا  یی اسییو  یاا اوا یی رماواسییبزاتایی  اواا  یی لا یا  اییی پای یی یناوااییرتیایلیی یماااااااااااا
 ت اا اکادوا   ا اش اواتر وکاوات اا ا یآااجا  )ای   ی ااس .

شیی ای اواتیی ا  ا امیی یویا اامیییا  ااییرتیااولاسیی ی ات  یی ا ایرییو ا یینا  شیی ا اااااااااف ییی او غااسیی امیییامالیی اااضییل   ا -2
  ط  عیایل یا . اش وعام  اشل ا  ا  ایع ناای  یاشل اف ی ا  مو ا اا ط  عیاوات یا ایلو  اای (

 ل یی ااسیی ااییی ا اکاف ییی اواط امییناشییل ا اا یی ا اوجیییاشیی  اواضییل اا یی غا یا اااایی تایلیی یاماو یینا  ااییو کاااااااااا -6
 ا تاای ا اکاوای ا  غا ا    ا یا سئو اانا یا    ا  ایلنا  ش . ا   اط امنا یا    ا  ا  ش (  غاا

طیی تا یی  اا سیی  ناشییل ا ل یی ااسیی اتیی اسیی    ا  امیی یویا وجییو ا  شیی اوا ل یی ااسیی ا یی  ا ام ییما یی و امیی  ااااااااااا -7
   ف اریا   اشوی ا  اامال ادو ت یاا ااا اف یر  یا یا  ی  ینا اشایا  شا .

 یی  اا یی غاشیی  اس  سییا اواسیی  ا یی  اسییو ینا یی ویاییی پاا یینا  شیی اوا   یی ا یی ا یی  ا,اییی اضیی )اییی پاااتالیی ا -8
اییی و     اتو ییی یناسیییار ایییی اط میییو)ااضییی فیا یییناشیییو .ا اسر  شییی کااط میییو ناماییینااگییی اجییی با ااا اجییی  ا ی ییی اااا

 د ی ا  ایل یا ایازا  ی فایا ناشو اوامل اوایش اوایازا  ی فایا ناشو (
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ج یی اط مییو)اواسییار ا  ییی اسیی   ا یی افوییی ا یی  ا  شیی اوادواییی اوات  یییآا  شیی اوایییویااااااااطیی تا یی  اا سیی  ناا -9
ط امیینا یییا  یی  اشییل ا یینا  شیی ا یی اا سییئو ا ا یی اگوییییااییی ا اا یییا ریی اشییرو ناطیی تاییی ااسییار   اا افویا یی  ا یییزاواااا

  ا  ا،ا یا    اشل ا نا  ش ا.

 ات  یییآاواسیی   ا یی ویا ییاااتیی اغا یی افوییی اااااطیی تا یی  ا اییز ا  ییی ا یی ا  ی  یییامیی  لاای یی غاواا سیی لاشییو امیییا  یییااااااا -11
 یی  ادواییی اواسیی   امیییاا بایییااگیی ا یییا  ی  یییامیی  لاییی افاوشیی پا شیی  ینای ا ییی اط امیینا اا یی اای یی غا ایی  امامیییا  ییی اااااااااا
ا   ییی کاایلایی اییی افیی مبا اشییایا  شییا اتیی اطیی تای یی ینا یییات یایی اشییل ا  سیی امیییا  ااییی ااییو کااسییراشیاط امیینا یییااااااااااا

 ت یا اط تاتوس اشل ا سئو ا ا  اگوییااشاب  اوا ا  ا یا    اشل ادوا  ا و ا    ا  ااس اوا  ااو ک

 %ا علولا نا  ش ا   اسر  ش کاات غاایرابامیامس  اا ا برغام ام فا ناشو 3مس  ام    ات ا -11

 عیی اا اا سیی لامیی  اواوا یییزاوجیییااو ایییا ا ایی ا وییی امیی  ادییو ا  شییا اوامالیی اشییل   ا ا ایی  امیی  ادییو ا ااا ا یی اااااااااااااااااا -12
   ی ف ایل یا .

مرایییا زی یییا یی  اا سیی لا یییاش  سییا یا یییا  یی  اشییل ادوا یی ا ییو امیییا  ا تیی ا  ی فیی ا یی  ا  ییی ا   ادیی اشییو اااا -13

  اا بایییااگیی ا  یی یامیی فنا اشییایا  شییا ا ییناتییوایا یی  اشییل اتوسیی ا یی     اا سیی لایلییو امیییا سییا  اا  ایادوا یی ا ییو ا اااااااا
 .ضل ا ااام   ا  ویاتسوییام   اا س لایخوا  اش 

تالیی ا یی  ام و یی ینامیییا  اسیی ی اوام تیی  و ایاسیی اییی امیی   ا یی اتایی ادا یی وا یی ا یی اتلیی  ا  ا ییی اتیی اا  ایایی ی اااج یی  -14
 تال ا  ا اشل ا ت سبیاشو 

 ل یی  ایا  فیی ت اتبرا  تن,ی  خ ییییا  ، فیی ت ف ناوا.ا.ا.اس اسیی ااییی ای(اج یی اشیی ای ا ل یی   امالیی ا یی ا یی اتلیی  اااااااا -12
 م ا ایل ی  .

 یینا  شیی ا یی ااامالیی اج یی اااا96شیی  یو ایا یییایوسیی ی کاتالیی ام  یی اوااتیی غا یی  ا  اتیی اااا یی اتوجییاا ابیی  ااییی ا اسیی ا -16
 ت یا اتال ا  ا  اتل  ا اشایا  شا اوای ا و    اای ام ت  و ا اا ایرو ایل یا ا.

  ا سییا   اا ام و یی ا  ی یی ادو میی  اییی یر با یی اواسیی  اسییو یناواا  یی لا یاا  یی یاایاخیی )ا یییآایلیینا  شیی ایییویااااااا -17
 ی  یی  ا ا ییوعاتو ایی اوا سییایا  یی  اشیی  ااییی او یینا  اییی یر باواسیی  اسییو ینا  اتایی ادا یی وا ییناتییوایااااااام و یی ا  ا

   ا ل    نا یآا ااایاخ )ایلو .

س  سییا ا یی اوا فایی اترریی ا یی امیییا ا ا ای یی ی اطیی تاجریی ا یینا  شیی  ایاییزا یییاطییو ا ا ییوعاوا خرییو ا  امیی  ت ا یی ااااا -18
ریی ایلیینا  شیی ا  یی ا  اتایی ادا یی واوا یی ا لیی    نامیییا  ا ااییا اا سییایا  یی  اشیی  ااییی ا یی ااا  یی یاایاخیی )ایییوعادیی شاجا

  واتعااداص اناتو ا ادوا  اش .

 ییزا اتو یی یامیییااگیی ا ز گایی اشییو اتالیی ااااا22سیی ی اا7×7 زی یییاگیی او اط مییو نااییی اوایییاما ایی ا  ااییی ا  امیی ام  اااا -19
 یازا ااا ادوا  اش 

تو یی یامیییااگیی اا ط  ییاا ییی  ا  شیی اوااییی ا  اااااا ییزا 42سیی ی اا7x7 زی یییاگیی او اا ا ییناسیییا ایی ا  ااییی ا  امیی ام  اااا -21
 ز گایی اشییو اتالیی اایاییزا ااییا ادوا یی اشیی ا  اط امییناگ او  یی ا ییوی  ا ا یینا تیی ایل یایی امیییا ط  ییاادواییی اوااااااااااااا
  شییی اوا ییی اف ایییریا  شییی  اتییی ا  ایییی پااشییی   نا وجیییو ایا یییی اواا اتییی اغاوافویا ییی  افییی یاز اوا ییییزااسیییار   اااااااا

  سا  ( گ او   ات   ااسار   ا    ای  ا 

 ییزا اتو یی یا یینااا22 زی یییامراایییا یی  اییی پاسییار اج یی اییی یر باواسیی  اسییو یناوا عضیینااتیی غاتبرا یی تناااااا -21
   ش .
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مراایییا یی  اتیی  یواواسییار امیی ام  ا عیی اا اییی ا رایییات  یی ااسییار   ا  یی  ا یینا  شیی  اوا عیی اا ا یا یی  ا ییناااااااااااا -22
گیی او ا اا لیی ا امیی  ا یی ا اشییل اااشییوی او ییناگیی او ا یی  اط مییو نات  یی ااسییار   ا  یی  ا سییا  اوامایینا ییناتییوایاااااا

 ا س لایلو .

ج ییی ااط  ییی کای یییوی ناط امیییناگییی او اوامرااییییا ییییایلویییییا ییی  اسییی ی ا  اجعییییایل یاییی ا فویا ییی  اسییی   ،اا -23
   ش ،دوای اوا  اف اری(ای ا ط  اا ااا س لایل یا ات ا  ا اشل اط امناشو .

اییویاتو یی یاا ااوایایی امیی  ا اا یی اییی ااااشیی ای ا   ادیی اا یی یناوای یین اج یی اسر  شیی کاسیی  ا اوا یی و ا یی  ا ارااااا -24
تسییوییایل یایی ا میییاا بایییا یی اتوجیییا یییا ایی  کا  ییی  اا امیییا اشییایاایییمافشیی ا  ییی ا یییااییو کاشیی ای امیی یویاااااااااااا
  شیی  پا   ادیی اییی افشیی  اییی ا عابیی امشوتن ضییل ی (ا یییا بر یینامیییا  ا یامیی و ا یینادوا ایی ای یینام  م ایی ااااااااا

تبرا یی تنات سییوا  ا یی ویاتیی  یپ ا.اواسیییبا   یی اسییر  خااااااا یییاطییو ا  یی لا یی  ا اراییویاتو یی ی ا  اوجیییامیی یویااااا
دییو ا بر یینا اایشیی  ا  ییی اتسییوییایل یایی ا اا  یی یا   ادیی اتلیی غای یینا اسیی ایلاب شیی (اوا طییو ا  یی لا برییغااااااااااااااا
ی یی  ا اراییویاتییوا یی یا ااا سییر  خا ریی ا اراییویاتو یی یا یینادوا ایی اییی اا سیی لایل یایی اپا یی اای یی  افشیی  اااااااااا

 ا س لا نایل یا .ا--مال اا امس )اواشخصا ا اا ای اضل یاناا--ش  اای ا عاب ا یات  یپا   اتوافق

اگیی ا عیی اا ایشیی اشیی یاتلیی  ناییی ا یی  اسییر  خا ی یی اتصیی ا ل یی   ای اشییاا ا یی ا  یی یامیییادواسییاا اییی ااااااااااااا
ضییل یانا یی ا اشییل ا سیی ادوا یی اشیی . ا  اییی اضییل یانایب ییی امرلیییاضییل ی ااییی ا  یی ا یایوشییایاشییو (اتوجیییاااااااااااااا

  ییی اتبیی اا اشیی وعامیی  ا یی ا ا یی اا سیی لاشیی  ا  شیی اتیی ا  یی یاواا  یی یااسییاع غاوا   سییناا اشییایا  شییا امیییاییی ا یی 
  اشایا  شام. اگ امس )اوای ای ا  ا ا رنا اشایا  ش اا   یاا س لام  ایخوا  ا و (

 یی ا ی یییاا اییی پاواتبرا یی کا خوا ایی اپام تیی  و ا،ا  وشییو ا،اجعبیییا،افو یی  ،اط امیینا  غاوا وگییوا،ااجیی ا ا یی ود اااااااااااااا -22
   ای  ناواتبرا  تن 

 یی ود ا یی  اتبرا یی تناییی  نا واایاخ  یی تن(اا ااییر اتیی اا     سیینا،اط امیینا،ااییی  ا،اییی پاواتو ایی ،اتو یییعاوا خییماااااااا -26
 واا ص ق(ا  اس اس اای ایااااا

 ثب ا ا  یاواط امناس ی ا   اش مانا,ادب  اواف وش   ن -27

ا

سیی ی کام  یی اوا ایی  اا ایی ا ا یی ا یی  اتع فیییای  یییاج ییی ااا یی اتوجیییا یییات اایی اکااتیی غاوادیی   کاوااایی م کا ییو  ایایی  اوایواا
 .  ط ا ناشوی انوا  و اش  اج  ا ایرو اا اط یقاس ی ات سوا اوام ی لا  ا  ا سا  ا نا  ش اواتع فیاتبر
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