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طرح مصوبات کمیته نرخگذاری کاال و 

خدمات صنفی با موضوع نرخ خدمات 

ساخت و تعمیر انواع قفل و کلید 

 (کلیدسازی)

 مصوبات کمیته نرخگذاری کاال و خدمات صنفی با موضوع نرخ خدمات ساخت و تعمیر 

 .مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید( کلیدسازی)انواع قفل و کلید 

های گروهی برای  طریق رسانه اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از: 1تبصره 

کلیه افراد  . و واحدهای صنفی اعالم کندها به افراد  طریق اتحادیه عموم آگهی و از اطالع 

 .نظارت هستند و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون

نظارت الزم برای اعمال قیمت مصوب و  ،کمیسیون بازرسی اتحادیه مذکور  :2تبصره 

نصب نرخنامه اعمال نموده و گزارشات خود را بصورت هفتگی به معاونت نظارت و 

 .صمت و  اتاق اصناف ارسال نماید اداره کلبازرسی 

دستورالعمل 

نرخگذاری کاال و 

 خدمات صنفی

 اتاق اصناف 

( کلیدسازی )نرخنامه  رسته ساخت وتعمیر انواع قفل و کلید  

   الف( شرح خدمات ساخت کلید )کپی کردن( و بازگشایی درب بسته

(به ریال)قیمت  شــرح خـدمات ردیف  

سیلندرآویز -ورودی -کپی کلید سویچی 1  000/030  

سیلندر و آویز رنگی-های سوئیچی ورودی حیاطی  کپی کلید 2  000/050  

چهار پر-کپی کلیدهای کامپیوتری  3  000/260  

ای پله –دوبل  –کپی کلید سولکس  4  000/240  

(مغزی)کپی کلید درب اتاقی  5  000/260  

های ایرانی کپی سوئیچ اتومبیل 6  000/320  

پیکاب -ماکسیما  –های خارجی  کپی سوئیچ اتومبیل 7  000/680  

و لوو -بی ام و   -کپی سوئیچ بنز  8 توافق طرفینبا    



(ایموبالیزر)های وارداتی ضد سرقت  کپی سوئیچ اتومبیل 9  با توافق طرفین 

دوطرفه –طرفه  ساخت کلید درب گاوصندوق یک 11 000/090 یک طرفه  000/080 دو طرفه   

پژو در کارگاه -ساخت و تعریف سوئیچ ضد سرقت پراید  11 000/000/2 پراید  000/540/2 پژو   

زانتیا - 90ا ل -سوئیچ ضد سرقت ریو  ساخت و تعریف 12 90ریو و ال   000/030/2 000/320/3 زانتیا   

کیلومتر 0عدد قفل تا شعاع   0تشخیص  -بازگشایی درب بسته و بازدید  13  000/080  

 با توافق طرفین کپی ریموت در محل کارگاه 14

000/500 کپی تک و کارت الکترونیکی 15  
 

  ب ( شرح خدمات ساخت کلید جهت انواع قفل هایی که فاقد کلید می باشد )درکارگاه(

(به ریال)قیمت  شــرح خـدمات ردیف  

کیلومتر 1پیکان و مشابه تا شعاع  –اجرت بازگشایی قفل اتومبیل پراید  1  000/080  

آرام بند –قفل برقی حیاط  –شب بند -لول 2 –لول 4اجرت نصب قفل 2  000/340/2  

(ضدسرقت)اجرت ساخت و تعریف کلید انواع اتومبیل بدون نمونه 3  با توافق طرفین 

های ضدسرقت و گاوصندوق اجرت بازگشایی درب 4  با توافق طرفین 

های خارجی اجرت بازگشایی اتومبیل 5  با توافق طرفین 

باکلید درجه یک ایرانی –سیلندر   –اجرت ساخت کلید جهت قفل حیاطی آویز  6  000/400  

قفل برقی با یک عدد کلید خارجی( تغییرکلید)اجرت تعویض ساچمه  7  000/000/0  

(درصد فاکتور خرید دستگاه حداقل اجرت 11الی  11)اثر انگشتی   –کارتی  –اجرت نصب قفل دیجیتال  8  000/000/3  

(با یک عدد کلید درجه یک ایرانی –سیلندر   –آویز  –تغییرکلید قفل حیاطی )اجرت تعویض ساچمه  9  000/680  

 


