
140 1140 1 یدید   هبنش  2424   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

37505 کارتشا : دک 
1396/03/17 زاغآ : خیرات 

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

(( لایر لایر )) هکس هکس وو   زرا   زرا خرن   خرن

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   2هکس 13, 020 , 0002 13, 020 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   402رالد ,320402 تاراما320, تاراما مهرد   11مهرد 1 , 2701 1 1 , 270

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   202هکس ,960 , 000202 ,960 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس285,350285,350رالد سیئوس کنارف   441کنارف , 000441 , 000

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 122هکس , 000 , 000122 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   306رالد ,200306 ناتسبرع200, ناتسبرع لایر   108لایر ,920108 ,920

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 77,000هکس , 00077,000 , وروی000 442وروی ,940442 ژورن940, ژورن نورک   41نورک ,30041 ,300

رایع رایع   1818 یالط   ,19یالط 153,00019, سیلگنا153,000 سیلگنا دنوپ   نپاژ499,800499,800دنوپ نپاژ نینی   دصکی   319,570319,570دصکی

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
((00))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((00))

.درادن .درادن دوجو   دوجو امش   امش یارب   یارب یهگآ   یهگآ

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 1 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net

