
 

 تعالی بصمى

 خدمات قیمت لیصت

 

الزم بِ رکر استت  .هیکٌین دعَت گروه خدمات دیجیتال یاراخذهات  ی ّسیٌِ لیست هطالعِ بِ را ضوا اداهِ در ضذُ، دادُ اختصاظ زهاى از تطکر عرض ضوي

کتِ تَستک کارضٌاستاى     (UUSD-ICV-IAM-ENAMA-EBC)ٍابستِ بِ ضرکت گسترش طراحاى ًقص الواس )آی ًَتی( هتی باضتذ   ئِ ضذُارا بخطی از خذهات

 حق خریذ ٍ فرٍش را بِ هطتریاى عسیس دارًذ. )آی ًَتی(فرٍش ها )دیجیتال یارا( در ایي ضرکت

 (IAM+iCV) الکتروهیک شاز رزومى

 ختذهت  ایي توذیذ ی ّسیٌٍِ  است ریال 000,050,5 هعادل بر ارزش افسٍدُ % مالیات9با احتساب  ICV ترًٍیکالک ساز رزٍهِ ی سالِ یک خریذ ی ّسیٌِ

ُ  % مالیات9با احتساب   IAM الکترًٍیک ساز رزٍهِ ی سالِ یک خریذ ی ّسیٌٍِ  بَد خَاّذ )برٍز( اٍلیِ هبلغ ّواى هعادل بعذی سال برای  بر ارزش افتسٍد

 .بَد خَاّذ )برٍز( اٍلیِ هبلغ ّواى هعادل بعذی سال برای خذهت ایي توذیذ ی ّسیٌٍِ  است ریال 000,000,00 هعادل

 (EBC) الکتروهیک ویزیت کارت

 هیتَاًٌتذ  کتاربراى . داضتت  خَاّتذ  بستگی ضذُ دادُ ارائِ EBC کذّای ًَع ٍ ارقام تعذاد بِ کاهال EBC کذّای یا الکترًٍیکی ٍیسیت کارت خریذ ی ّسیٌِ

 ریتل،  هبتالغ  بِ افسٍدُ ارزش بر مالیات% 9 پرداخت ٍ خریذ زهاى در .ًوایٌذ استفادُ تست جْت ٍ کردُ رزرٍ دقیقِ 00 هذت بِ را کذ ًْایی، خریذ از قبل

 راىخریذا برای تخفیف عٌَاى بِ اٍلیِ ی ّسیٌِ % 00 ٍ بَد خَاّذ هحصَل خریذ اٍلیِ ی ّسیٌِ از % 00 خذهت ایي توذیذ ی ّسیٌِ .ضذ خَاّذ افسٍدُ

 .ضذ خَاّذ ًظرگرفتِ در

 

 USSD دشتوری کديای

ِ  را کتذ  ًْتایی،  خریذ از قبل هیتَاًٌذ کاربراى. ضذ خَاّذ دادُ ارائِ کاربراى بِ زیر قیوتْای با ٍاسطِ بذٍى ٍ ٍاسطِ با ًَع دٍ با USSD دستَری کذّای  بت

ِ  .ضتذ  خَاّذ افسٍدُ ریل، هبالغ بِ افسٍدُ ارزش بر مالیات% 9 ختپردا ٍ خریذ زهاى در .ًوایٌذ استفادُ تست جْت ٍ کردُ رزرٍ دقیقِ 00 هذت  ی ّسیٌت

 .ضذ خَاّذ ًظرگرفتِ در خریذاراى برای تخفیف عٌَاى بِ اٍلیِ ی ّسیٌِ % 00 ٍ بَد خَاّذ هحصَل خریذ اٍلیِ ی ّسیٌِ از % 00 خذهت ایي توذیذ

   :ٍاسطِ با کذّای. 1

 .ضذ خَاّذ دادُ ارائِ کاربراى بِ زیر فرهت با ٍ ضذ خَاّذ آغاز* 1 با کِ ّستٌذ کذّایی ٍاسطِ با کذّای

 

 

 



 
 

 .ضذ خَاّذ دادُ ارائِ کاربراى بِ زیر فرهت با کِ ّستٌذ کذّایی ٍاسطِ بذٍى کذّای :ٍاسطِ بذٍى کذّای. 2

 

 (eNama) ایوما ویدئو اطتراک شرویس ای هقره ی بصتى

 ًطتر  بتاز  ٍ تَلیذکٌٌتذگاى  از حوایت بر عالٍُ کِ دادُ قرار کاربراى اختیار در ًظیری بی اهکاًات کِ بَدُ یَتیَب با هطابِ ٍیذئَ اضتراک سرٍیس یک ایٌوا

ِ  اهکاًتات  تواهی بِ دسترسی جْت هیتَاًٌذ کاربراى تواهی .است گرفتِ ًظر در کاربراى تواهی برای درآهذزایی ّای برًاهِ هحتَا، دٌّذگاى ُ  ارائت  بتر  ضتذ

 .ًوایٌذ ای ًقرُ ی بستِ بِ پایِ بستِ ارتقاء بِ اقذام ایٌوا، ٍیذئَ اضتراک سرٍیس رٍی

  .بَد خَاّذ ریال000,500,00  افسٍدُ ارزش بر مالیات% 9ٍ احتساب ضذُ، گرفتِ ًظر در تخفیف با سرٍیس ایي ای ًقرُ ی بستِ خریذ ی ّسیٌِ

 آهتی ویروس پادویض

 ریال هی باضذ. 000,020,0  افسٍدُ ارزش بر  مالیات % 9 کاربر یکسالِ با احتساب 2قیوت خریذ آًتی ٍیرٍس پادٍیص 

 شاخت اپلیکیظن موبایل

 قیوت ساخت اپلیکیطي ّای هَبایل کِ بصَرت ضخصی ٍ ضرکتی)هطاغل ، سازهاًی( بذیي ضرح هی باضذ.

 پرداخت هی ضَد. هبلغ اٍلیِ)برٍز( %50ریال هی باضذ کِ جْت توذیذ سالیاًِ تٌْا  000,000,00قیوت ساخت اپلیکیطي ضخصی  

 هبلغ اٍلیِ)برٍز( پرداخت هی ضَد. %50ریال هی باضذ کِ جْت توذیذ سالیاًِ تٌْا 000,000,000ضرکتی)هطاغل، سازهاًی(   اپلیکیطي قیوت ساخت

 

 حاصل فرهائیذ  برای اطالع از قیوت سایر خذهات با ضوارُ زیر تواس

 تماس 00000002500

 )فقط پیام(واتساپ 00020000290

 

 


