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 )۱۴۰۱ ناتسبات( درکرهش حطس یرهش ییاوه لپ هفرعت

 هنایهام هراجا داعبا ولبات لحم دک
 رجاتسم تاصخشم

 نارکا نایاپ هدننک هراجا

 ۵/٠۶/١٤٠۱ اناداپآ لبم ۱۱,000,000 4*12 ١ ناماس هب درکرهش یجورخ درکرهش هاگشناد رباع ییاوه لپ 1

۲۲/۰۷/۱۴۰۱  سیدرپ ۹,000,000 4*9 ٢ ناماس هب درکرهش یجورخ درکرهش هاگشناد رباع ییاوه لپ 2  

۵/۱۱/۱۴۰۱  غارچلچ ۱۱,000,000 4*12 ١ ناماس زا درکرهش یدورو درکرهش هاگشناد رباع ییاوه لپ 3  

  نارکا لباق ۹,۰00,000 4*9 ٢ ناماس زا درکرهش یدورو درکرهش هاگشناد رباع ییاوه لپ 4

  نارکا لباق ۱۰,۰00,000 3*۱۰ ١ ناماس هب درکرهش یجورخ رمحا لاله بالقنا راولب رباع ییاوه لپ 5

  نارکا لباق ۷,۵00,000 3*۶ ٢ ناماس هب درکرهش یجورخ رمحا لاله بالقنا راولب رباع ییاوه لپ 6

  نارکا لباق ۱۰,۰00,000 3*10 ١ ناماس زا درکرهش یدورو رمحا لاله بالقنا راولب رباع ییاوه لپ 7

  نارکا لباق ۷,500,000 3*6 ٢ ناماس زا درکرهش یدورو رمحا لاله بالقنا راولب رباع ییاوه لپ 8

۱۰/۰۷/۱۴۰۱ ردپ شرف رپیاه ۱۱,۰00,000 3*11 درکرهش هاگشناد تمس هب تفر ناماس لانیمرت رباع ییاوه لپ 9  

۲۰/۰۹/۱۴۰۱ دنل کیک ۱۰,۰00,000 2.5*10 درکرهش تمس هب تشگرب ریسم ناماس لانیمرت رباع ییاوه لپ 10  

۱۵/۱۲/۱۴۰۱ الیوا ۷,500,000 3*8 درکرهش تمس هب تشگرب ریسم ناماس لانیمرت رباع ییاوه لپ 11  

۰۳/۰۹/۱١٤٠ زربلا لیتسا ۱۱,000,000 3*10 ناسراف هب درکرهش یجورخ یدازآ لانیمرت رباع ییاوه لپ 12  

۱۰/۰۷/۱۴۰۱ ردپ شرف رپیاه ۱۱,000,000 3*10 ناسراف زا درکرهش یدورو یدازآ لانیمرت رباع ییاوه لپ 13  

۲۲/۰۷/۱۴۰۱ سیدرپ ۱۱,000,000 4*10 ناهفصا زا درکرهش یدورو اضر ماما راولب رباع ییاوه لپ 14  

۱۵/۱۲/۱۴۰۱ الیوا ۱۱,000,000 4*11 ناهفصا هب درکرهش یجورخ اضر ماما راولب رباع ییاوه لپ 15  

۲۲/۰۷/۱۴۰۱ سیدرپ ۱۱,۰00,000 4*12 یناقلاط هارراهچ تمس هب داهج نادیم ریسم یناشاک راولب رباع ییاوه لپ 16  

۲۰/۰۹/۱١٤٠ دنل کیک ۱۱,۰00,000 4*12 داهج نادیم تمس هب یناقلاط هارراهچ ریسم یناشاک راولب رباع ییاوه لپ 17  
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 )۱۴۰۱ ناتسبات( درکرهش حطس یرهش ییاوه لپ هفرعت

 هنایهام هراجا داعبا ولبات لحم دک
 رجاتسم تاصخشم

 نارکا نایاپ هدننک هراجا

۲۰/۰۹/۱۴۰۱ دنل کیک ۱۰,۰00,000 3*9 ناماس هب تفر ریسم )هپس کناب بنج( ربهر راولب رباع ییاوه لپ 18  

۲۲/۰۷/۱۴۰۱ سیدرپ ۱۰,۰00,000 3*12 درکرهش هب تشگرب ریسم )هپس کناب بنج( ربهر راولب رباع ییاوه لپ ١٩  

۱۶*۴ ١ ناهفصا زا درکرهش یدورو نادنز یوربور رباع ییاوه لپ ۲۰ ورزر دادرارق تحت ۱۲,000,000   

١۲ ۱۶*۴ ٢ ناهفصا زا درکرهش یدورو نادنز یوربور رباع ییاوه لپ  ورزر دادرارق تحت ۱۰,000,000   

۱۶*۴ ١ ناهفصا هب درکرهش یجورخ نادنز یوربور رباع ییاوه لپ ٢٢  ۱۰,000,000   

٣۲ ۱۶*۴ ۲ ناهفصا هب درکرهش یجورخ نادنز یوربور رباع ییاوه لپ   ۱۰,000,000   

۱۶*۴ ٢ رهشخرف CNG زا دعب درکرهش-ناهفصا هداج ییاوه لپ ٢٥ ورزر دادرارق تحت ۱۰,000,000   

۱۶*۴ ١ رهشخرف CNG زا دعب درکرهش-ناهفصا هداج ییاوه لپ ٢٦ ورزر دادرارق تحت ۱۰,000,000   

۱۶*۴ ١ رهشخرف CNG زا لبق ناهفصا-درکرهش هداج ییاوه لپ ٢٧  ۱۰,000,000   

۱۶*۴ ٢رهشخرف CNG زا لبق ناهفصا-درکرهش هداج ییاوه لپ ٢٨  ۱۰,000,000   

 

 .دشاب یم دادرارق فرط هدهع رب ینوناق تاروسک ریاس نینچمه و هدوزفا شزرا رب تایلام ٪۹ تخادرپ §

 .دشاب یم دادرارق فرط هدهع رب بصن و پاچ ،یحارط هب طوبرم یاه هنیزه §

 .ددرگ یم هفاضا دادرارق هب هناگادج نآ غلبم و دریگیم ماجنا تکرش طسوت بصن و پاچ §

 .تسا نآ هنیزه ٪۳۰ تخادرپ و دادرارق دقع ،یتاغیلبت یاضف ورزر طرش §

 .دشاب یم ربتعم تعاس ۲۴ ات تسیل نیا §


