
 

 دٍلتیفزٍش خَدرٍ ّای  سٌاد شزکت در هشایذُا

هَضخ  61-99-0013تِ ضواضُ 2ازاضُ ول تْعیستی استاى اصفْاى زض ًظط زاضز تا تَجِ تِ وویسیَى هازُ 

تِ ضطح  هیٌی تَس  2اتَتَس ٍ 1ٍ (واضٍاى )سَاضیاستیطي  زستگاُ ذَزضٍی 2ًسثت تِ هعایسُ  12/07/1399

 .جسٍل پیَست عثك ضطایظ ٍهطرصات شیل السام ًوایس 

 زستگاُ ذَزضٍ  5فطٍش : هَضَع هعایسُ 

 ازاضُ ول تْعیستی استاى اصفْاى (: واضفطها ) زستگاُ هعایسُ گط 

 :تصوط هْن 

 .خَاّذ شذ  اًجام     WWW.setadiran.ir  تواهی هزاحل هشایذُ اس طزیق سیستن الکتزًٍیک دٍلت بِ آدرس 

 30/07/1399تا  20/07/1399اظ هَضخ:اًتطاض آگْی زض ساهاًِ تساضوات الىتطًٍیه زٍلت هْلت 

  12تا  9اظ ساػت  فمظ  30/07/1399تا  20/07/1399اظ تاضید   :هْلت تاظزیس اظ ذَزضٍ ّا  

ازاضُ ول تْعیستی ( ذطزاز  15) چْاض ضاُ آپازاًا ،ذیاتاى آپازاًا زٍم .اصفْاى : هىاى تاظزیس اظ ذَزضٍ ّا : هىاى  

 تْعیستی استاى اصفْاى   هطوعیاستاى اصفْاى ، اًثاض 

  14ساػت  30/07/99هَضخ  ضٌثِ  چْاضتا ضٍظ  9ساػت  22/07/1399اظ تاضید هْلت اضائِ پیطٌْاز 

  10ساػت  01/08/1399:تاظگطایی پیطٌْازات تاضید 

 10ساػت  03/08/1399:تاضید اػالم تطًسُ 

 14:ساػت          07/08/1399:هعایسُ تَسظ تطًسگاى آذطیي هْلت پطزاذت ٍجِ 

 : شزایط هشایذُ 

 :هعایسُ   (ٍزیؼِ یا سپطزُ ) هیعاى تضویي

  (واضٍاى )ًفطُ  7استیطي سَاضی  زستگاُّط تطای ( هیلیَى تَهاى  5هؼازل )ضیال  50000000هثلغ  

 تطای اتَتَس ( هیلیَى تَهاى  22هؼازل ) ضیال  220000000هثلغ 



 تطای  ّطهیٌی تَس( هیلیَى تَهاى  18هؼازل ) ضیال  180000000هثلغ 

 

 :(سپزدُ،تضویي  ) شوارُ حساب ٍاریش ٍدیعِ 

 ضٌاسِ ٍاضیع  ضواضُ ضثا  ًام حساب  ضواضُ حساب  ضزیف
ًعز تاًه هطوعی تِ ًام توطوع  4061034507670096 1

ازاضُ ول ) ٍجَُ سپطزُ 

 (تْعیستی استاى اصفْاى 

IR420100004061034507670096 967131561100000000000000000000 

 

ٍلیوت .تایستی ضویوِ گطزز  یا تصَیط ضواًت ًاهِ تاًىی  فیص ٍاضیعیتصَیط ضایاى شوط است جْت ّط ذَزضٍ 

 29/07/1399ضوٌا اصل فیص یا ضواًت تاًىی تا .پیطٌْازی جْت ّط ذَزضٍ تِ صَضت جساگاًِ اػالم هی گطزز

 .تحَیل گطزز 

 .تایس تِ ًام پیطٌْاز زٌّسُ تاضس  (ٍزیؼِ ،تضویي ) ٍجَُ ٍاضیعی سپطزُ

 .ایِ هَضز تاییس ًثَزُ ٍتطتیة اثط زازُ ًرَاّس ضسپیطٌْازات ًالص،هثْن ،هططٍط،تسٍى سپطزُ ٍیا ووتط اظ لیوت ج

 14ساػت  07/08/1399یؼٌی تا تاضید  واضی ضٍظسِ تطًسُ هعایسُ اظ تاضید اػالم ًتیجِ هعایسُ هیثایست عی 

 .ضثظ ٍعثك همطضات تا ًفط زٍم هؼاهلِ ذَاّس ضس ایطاى  زض غیط ایٌصَضت سپطزُ ٍجِ هعایسُ ضا ٍاضیع ًوایس ؛

 .اٍل تا سَم تا پایاى ظهاى هؼاهلِ لغؼی  تِ صَضت اهاًت هسسٍز هی گطزز  سپطزُ ًفطات

 :اعالم شوارُ حساب ٍاریش ٍجِ هشایذُ جْت بزًذگاى در هشایذُ 

 (هخصَص بزًذگاى در هشایذُ ) شوارُ حساب جْت ٍاریش ٍجِ هشایذُ 

 07/08/1399تاریخ  14هْلت پزداخت تا ساعت  
ضز

 یف
 ضٌاسِ ٍاضیع  ضواضُ ضثا ًام حساب  ضواضُ حساب 

تِ ًام تاًه هطوعی  4001000901009119 1

توطوع ٍجَُ زضآهس 

فطٍش هاضیي آالت 

ٍٍسایل ًملیِ سثه 

ٍسٌگیي ازاضُ ول 

تْعیستی استاى 

 اصفْاى 

IR440100004001000901009119 301034561210203999119000000000 

ٍزض تصَیط ضواًت ًاهِ تاًىی ٍ فیص ّای ٍزیؼِهعایسُ زض ٌّگام ٍاضیع ٍجِ حتوا تصَیط تا ویفیت اظ   ضطوت وٌٌسگاى زض : تذکزات

ظهاى زضیافت ذَزضٍ ّا تحَیل  تا ضا ضویوِ ساهاًِ تساضوات ٍاصل فیص ّا ضا پطزاذت ٍجِ ذَزضٍ فیص  تصَیط هطحلِ هؼطفی تطًسُ 

 .زض ساهاًِ العاهی هیثاضس (ضٌاسٌاهِ ٍواضت هلی ) تىویل فطم پیَست ٍالصاق تصَیط هساضن .ًوایٌس 



لاًَى َّای پان آییي ًاهِ  8سي فطسَزگی هازُ هیٌی تَس تٌا تط اتغال زٍ  اتَتَس ٍ یسِ ذَزضٍ

هَضخ   61581/51اهَض التصازی ٍ ًاهِ ازاضُ زاضایی ٍ 08/05/1399هَضخ  7924/02هَضَع  ًاهِ 

آییي ًاهِ استفازُ اظ  2ٍعطح ضسُ زض وویسیَى هازُ ازاضُ ول اهَال زٍلتی ول وطَض  04/05/99

 ول ذَزضٍ ّای زٍلتی هجاظ تِ فطٍش ضسُ اًس ٍهطاحل تغییط هالىیت ٍتؼَیض پالن تا ًاهِ ازاضُ

 .ّس تَز زاضایی ٍاهَض التصازی ٍتط ػْسُ تطًسُ زض هعایسُ ذَا

 .تِ ػْسُ تطًسُ ذَاّس تَز ... ولیِ ّعیٌِ ّای تؼَیض پالن ،هالیات تط اضظش افعٍزُ ٍ

 .تؼَیض پالن صطفا تِ ًام تطًسُ اصلی هعایسُ اهىاى پصیط هی تاضس 

تحَیل ذَزضٍی فطٍذتِ ضسُ تِ ذطیساضاى پس اظ زضیافت ولیِ تْا ،فه پالن ذَزضٍّا،تحَیل هساضن هعایسُ تِ 

 .زاضایی ٍصسٍض سٌس فطٍش ذَزضٍ تَسظ ازاضُ ول زاضایی اًجام ذَاّس ضس  ازاضُ ول

 .ضطوت واضوٌاى زٍلت زض هعایسُ هٌغ لاًًَی ًساضز 

 .پیطٌْاز هتماضی تطتیة اثط زازُ ًرَاّس ضستِ چٌاًچِ تضویي اضائِ ضسُ هغایط هثلغ هؼطفی ضسُ تاضس 

 جْت بزگشاری هشایذُ  ی سَاریهشخصات خَدرٍ ّا لیست
 

 شوارُ اًتظاهی ًام خَدرٍ ردیف
 شاسیشوارُ 

 

 هذل/ رًگ 
 هذل

309بٌش  37939118000382 856الف  16 هیٌی بَس 1  1370 

309بٌش 37939118000750 276الف  15 هیٌی بَس  2  1370 

302بٌش  37207310001772 579الف  15 اتَبَس 3  1368 

4 

 7سَاری استیشي 

 (کارٍاى ) ًفزُ

کاربزی سَاری هسی 

  باشذ 

 PL147A10982 585الف 15

 سفیذ شیزی

1384 

5 

ًفزُ  7سَاری استیشي 

کاربزی (کارٍاى )

 سَاری هی باشذ 

 PL147A12405 574الف 15
 سفیذ شیزی

1384 

 

 

 



 :فطم هطرصات ضطوت وٌٌسگاى زض هعایسُ 

 :وس هلی                                           :ًام پسض                                           :ًام ًٍام ذاًَازگی 

 :آزضس                                           :ضواضُ ضٌاسٌاهِ

 :تلفي ثاتت :                                                   وس پستی

 :تلفي ّوطاُ 

 :ضثا جْت تطگطت ٍزیؼِ ضواضُ 

 :ضواضُ حساب 

 :ًام ٍوس تاًه حساب 

 :تاضید ٍاهضا


