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نمایندگی پالتینیوم پالس پالتینیوم طالیی نقره ای آبی ویژگی ها

156 162 172 182 192 199 تعرفه

دائمی دائمی دائمی دائمی دائمی دائمی مدت زمان

هرکاربر500 10000 4000 99 1000 100 پیامک هدیه

امکانات% 100 امکانات% 100 امکانات% 100 امکانات% 100 امکانات% 100 امکانات% 100 امکانات

رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان پشتیبانی

دارد دارد دارد دارد دارد دارد
ارسال به شماره 

های دیوار

دارد دارد دارد دارد دارد دارد
بازگشت پیامک 

های نرسیده

5.000.000 3.990.000 2.990.000 1.990.000 990.000 رایگان قیمت پنل

--- --- --- 99% 50% --- درصد تخفیف

5.000.000 3.990.000 2.990.000 19.900 495.000 رایگان قیمت نهایی

لیست قیمت پنل های پیامک لند

.کلیه قیمت ها به لایر میباشد

.مالیات اضافه میگردد%9به کلیه مبالغ



توضیحات پس از تخفیفمبلغ
درصد

تخفیف
(لایر)قیمت تعداد رقم اپراتور ردیف

--- --- --- --- --- 1000 1

تعداد ارقام ذکر شده مجموعا با شماره 

.اپراتور است 3.900 99% 390.000 رقمی14 2000 2

--- --- --- --- --- 3000 3

تعداد ارقام ذکر شده مجموعا با شماره 

.اپراتور است 117.000 70% 390.000 رقمی14 50001 4

--- --- --- --- --- 50002 5

تعداد ارقام ذکر شده در اپراتور آسانک به 

.شماره اپراتور اضافه می گردد 156.000 60% 390.000 رقمی14 50004 6

تعداد ارقام ذکر شده در اپراتور آسانک به 
.شماره اپراتور اضافه می گردد 117.000 70% 390.000 رقمی14 50009 7

تعداد ارقام ذکر شده در اپراتور آسانک به 
.شماره اپراتور اضافه می گردد 100.000 80% 500.000 رقمی10الی6 021-026 8

تعداد ارقام ذکر شده در اپراتور آسانک به 
.شماره اپراتور اضافه می گردد

35.100.000الی23.400.000 40% 58.500.000الی39.000.000 رقمی2 غیرمتناظر021 9

تعداد ارقام ذکر شده در اپراتور آسانک به 
.شماره اپراتور اضافه می گردد

6.240.000الی4.680.000 40% 10.400.000الی7.800.000 رقمی3 غیرمتناظر021 10

تعداد ارقام ذکر شده در اپراتور آسانک به 
.شماره اپراتور اضافه می گردد

2.340.000الی1.716.000 40% 3.900.000الی2.860.000 رقمی4 غیرمتناظر021 11

تعداد ارقام ذکر شده در اپراتور آسانک به 
.شماره اپراتور اضافه می گردد

1.560.000الی1.248.000 40% 2.600.000الی2.080.000 رقمی5 غیرمتناظر021 12

لیست قیمت خطوط اختصاصی پنل پیامک لند

.مالیات اضافه میگردد%9به کلیه مبالغ 



سفارش 

ارسال به 

دیوار ویژه

سفارش 

ارسال به 

دیوار

سفارش 

ارسال تعرفه 

ویژه

سفارش 

ارسال

همکار 

طالیی
یپنل نمایندگ

پنل پالتینیوم 

پالس
ومپنل پالتینی پنل طالیی پنل نقره ای پنل آبی سرشماره

210 229 172 199 146 156 162 172 182 192 199 50004

220 236 179 210 153 163 169 179 189 199 210
50001

50009

221 240 183 210 157 167 173 183 193 203 209 1000

221 240 183 210 157 167 173 183 193 203 209 021000

230 250 190 217 164 174 180 190 200 210 220 2000

233 252 195 222 169 179 185 195 205 215 225 3000

--- --- --- --- 243 284 290 300 310 320 330 سامانتل

--- --- --- --- 199 280 300 300 300 300 300 الگو/پترن

3300 3300 2600 2900 2600 2800 2900 2900 2900 2900 2900
whatsap

p

تعرفه ارسال پیامک

.تعرفه ها به لایر می باشد-1

.مالیات اضافه خواهد شد%9لایر مجلس و 10به کلیه تعرفه ها -2

.هزارعدد ارسال در یک فاکتور می باشد100تعرفه های ویژه جهت ارسال بیش از -3

.میلیون عدد ارسال در یک فاکتور می باشد1تعرفه همکار طالیی جهت ارسال بیش از -4



پنل عاملیت پنل یکساله پنل شش ماهه پنل سه ماهه
پنل یکماهه 

پالس
پنل یکماهه امکانات ردیف

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ متن غیرتکراری 1

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ شمارهاجاره 2

بزودی بزودی بزودی بزودی بزودی بزودی ارسال پیامک 3

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
آخرین آگهی مشاهده

های مشابه
4

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ثبت آگهی تکی 5

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ زماندارثبت آگهی تکی 6

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ثبت آگهی گروهی 7

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
ثبت آگهی گروهی

زماندار
8

30 20 10 5 3 0 خود درپنلثبت شماره 9

14.900.000 12.900.000 7.900.000 4.900.000 2.490.000 1990.000 قیمت 10

--- --- --- --- شماره1.990.000+10 790.000 فوق العادهقیمت/هدیه 11

لیست قیمت و ویژگی های پنل های ربات لند

.کلیه قیمت ها به لایر میباشد-1

.هزینه پنل عاملیت فروش ماهیانه میباشد-2

.کاربران عاملیت فروش باید از طریق لینک خود عاملیت فروش ثبت نام کرده باشند: نکته



یکساله شش ماهه سه ماهه یک ماهه نوع محصول ردیف

1.800.000 1.200.000 750.000 300.000 قابل دایورت رند 1

1.200.000 780.000 450.000 200.000 قابل دایورت  2

720.000 480.000 300.000 130.000 بازگشتی قابل دایورت  3

600.000 450.000 250.000 100.000 غیر قابل دایورت  4

240.000 180.000 120.000 50.000 بازگشتی غیرقابل دایورت 5

لیست اجاره خطوط پنل ربات لند

:توضیحات

.کلیه مبالغ به لایر میباشد-1

.قیمت ها مربوط به یک عدد شماره میباشد-2

.تعداد سیمکارت در تعرفه تفاوت ایجاد نمی نماید-3

.درصورت خرید هربسته جهت تمدید،کاربر نمیتواند مدت زمان بسته را تغییر دهد-4

. فقط میتواند همان بسته را با کلیه شرایط قبلی تمدید نماید



جمع مبلغ کل در ماه هزینه متن غیرتکراری هزینه ارتقا آگهی هرعدد آگهیهزینه ثبت تعداد آگهی درماه
ردی

ف

1.000.000 رایگان رایگان 100.000 10 1

4.000.000 رایگان رایگان 80.000 50 2

7.000.000 رایگان رایگان 70.000 100 3

30.000.000 رایگان رایگان 60.000 500 6

50.000.000 رایگان رایگان 50.000 1000 7

400.000.000 رایگان رایگان 40.000 10000 8

:توضیحات

قیمت ها به لایر است-1

هزینه فقط بابت آگهی های ثبت شده دریافت میشود-2

مشتری میتواند متن را خودش تهیه کند-3

لیست قیمت سفارش ثبت آگهی



خدمات شبکه های اجتماعیلیست قیمت 

(لایر)قیمت خدمات

ف
دی

ر 

250.000 یا ایجاد پیج اینستاگرام بزینسساخت 1

500.000 (پروفایل/5الیتهای/تغییر دربیو)مرتب سازی پیج 2

1.600.000 طراحی لوگو اختصاصی 3

300.000 هراتود اضافه برای طراحی لوگو 4

2.000.000 (فونت/اسالید/استوری/پست)طراحی قالب 5

1.200.000 هر پستتولید محتوا 6

50.000 استوری/اسالید/طراحی هر صفحه پست 7

100.000 چالشی و ویدئوییهر استوری 8

9.000.000 (ماهیانه)جوابدهی به دایرکت ها 9

50.000 عدد10هشتک گذاری 10

300.000 پیج هاتبادل با 11

4.500 هر پستالیک و کامنت 12



طراحی گرافیگلیست قیمت 

توضیحات (لایر)قیمت خدمات

ف
دی

ر 

180.000= اضافه اتود 570.000 یکطرفهطراحی کارت ویزیت 1

380.000= اضافه اتود 870.000 دوطرفهطراحی کارت ویزیت 2

180.000= اتود اضافه  770.000 طراحی سریرگ 3

180.000= اتود اضافه  770.000 طراحی پاکت نامه 4

600.000= اتود اضافه  1.500.000 (نامهکارت ویزیت،سربرگ،پاکت)طراحی ست اداری  5

سایز مهم نیست 990.000 طراحی بنر ثابت 6

اسالید3 1.990.000 طراحی بنر متحرک 7

هر صفحه 990.000 طراحی بروشور 8

سایز مهم نیست 990.000 طراحی پوستر 9

صفحه10حداقل  590.000 طراحی کاتالوگ حرفه ای 10

یکطرفه 990.000 ...طراحی انواع کارت ضمانت و گارانتی و  11

سایز مهم نیست 990.000 قبضطراحی انواع فاکتور و 12



(موشن گرافیک)ویدئو مارکتینگ لیست قیمت 

(لایر)قیمت خدمات

ف
دی

ر 

140.000هر ثانیه    موشن گرافیک   1

200.000هر ثانیه    لوگو موشن 2

9.000.000 طراحی کارکتر اختصاصی 3

7.000.000 طراحی لوکیشن اختصاصی 4

1.200.000ای    دقیقه1 سناریو نویسی 5

3.000.000 آقا/گوینده خانم 6

1.500.000 گوینده اضافه 7



ویژگی های طراحی سایت اختصاصیلیست 

VIP فروشگاهیسایت سایت فروشگاهی سایت شرکتی ویژگی ها ردیف

10 10 5 (هاست ) فضا  1

نامحدود نامحدود نامحدود پهنای باند 2

نامحدود نامحدود نامحدود اتصال دامین 3

نامحدود نامحدود نامحدود ایمیل اختصاصی 4

��دامنه1 ��دامنه1 ��دامنه1 هدیه IRدامنه  5

تعریف زون رکورد برای دامین 6

بزودی بزودی بزودی آپتایم 7

پیشرفته پیشرفته پیشرفته سیستم ضد حمالت سایبری 8

✔ ✔ ✔ وبالگ 9

✔ ✔ ✖ فروشگاه 10

✔ ✔ ✔ SSL (  رمزنگاریHTTPS ) 11

✔ ✔ ✔ ( ریسپانسیو)اپلیکیشن PWA 12

✔ ✔ ✔ ویژگی های حرفه ای سئو 13

✔ ✔ ✔ اضافه کردن همکار 14

✔ ✔ ✔ پشتیبانی هفت روز در هفته 15

✔ ✔ ✔ دوره آموزشی ویدیویی 16

✔ ✔ ✔ بهینه برای موبایل 17

✔ ✔ ✔ فرم دریافت اطالعات 18

✔ ✔ ✔ از نتایج فرم csvخروجی  19

✔ ✔ ✔ ایجاد نامحدود پاپ آپ 20

8از 1صفحه 



لیست ویژگی های طراحی سایت اختصاصی

8از 2صفحه 

VIP فروشگاهیسایت سایت فروشگاهی سایت شرکتی ویژگی ها ردیف

✔ ✔ ✔ ایجاد نامحدود صفحه 21

✔ ✔ ✔ ...شخصی سازی رنگ، فونت و  22

✔ ✔ ✔ پرسش های متداول 23

✔ ✔ ✔ جدول با امکان جستجو 24

✔ ✔ ✔ مگا منو 25

✔ ✔ ✔ گالری 26

✔ ✔ ✔ اسالیدر 27

بزودی بزودی بزودی اسالیدر تعاملی 28

✔ ✔ ✔ محتوی متنی 29

✔ ✔ ✔ فرم تماس با ما 30

مربوط به قالب انتخابی مربوط به قالب انتخابی مربوط به قالب انتخابی شمارشگر معکوس 31

مربوط به قالب انتخابی مربوط به قالب انتخابی مربوط به قالب انتخابی ویدیو 32

مربوط به قالب انتخابی مربوط به قالب انتخابی مربوط به قالب انتخابی ایجاد انیمیشن 33

مربوط به قالب انتخابی مربوط به قالب انتخابی مربوط به قالب انتخابی بکگراند ویدیو 34

✔ ✔ ✔ دانلود بک آپ قالب 35

مربوط به قالب انتخابی مربوط به قالب انتخابی مربوط به قالب انتخابی باکس شناور 36

✔ ✔ ✔ ایجاد لینک 37

بزودی بزودی بزودی اتصال به شبکه های اجتماعی 38

مربوط به قالب انتخابی مربوط به قالب انتخابی مربوط به قالب انتخابی سایت چند زبانه 39

✔ ✔ ✔ اتصال چت آنالین 40



لیست ویژگی های طراحی سایت اختصاصی

8از 3صفحه 

VIP فروشگاهیسایت سایت فروشگاهی سایت شرکتی ویژگی ها ردیف

✔ ✔ ✖ چند فروشندگی 41

✔ ✔ ✖ ایجاد نامحدود محصول 42

✔ ✔ ✖ فروش محصول فیزیکی 43

✔ ✔ ✖ فروش خدمات 44

✔ ✔ ✖ فروش فایل 45

✔ ✔ ✖ فروش دوره های آموزشی 46

✔ ✔ ✖ تعریف روشهای مختلف ارسال کاال 47

بزودی بزودی بزودی زمان بندی ارسال سفارش 48

بزودی بزودی بزودی تعیین قیمت بر حسب فرمول 49

✔ ✔ ✖ (تخفیف در تعداد)فروش عمده  50

بزودی بزودی بزودی افزودن سفارش دستی 51

✔ ✔ ✖ دریافت لوکیشن کاربر 52

✔ ✔ ✖ تعریف روش های متفاوت پرداخت 53

بزودی بزودی بزودی (چاپار)اتصال به سرویس پستی  54

✔ ✔ ✖ محاسبه مالیات 55

بزودی بزودی بزودی تعریف ترکیب های مختلف 56

✔ ✔ ✖ تعریف فرم برای محصول 57

مربوط به قالب انتخابی مربوط به قالب انتخابی مربوط به قالب انتخابی تعریف روبان برای محصول 58

✔ ✔ ✖ سیستم کنترل موجودی 59

✔ ✔ ✖ تعریف نامحدود کد تخفیف 60



لیست ویژگی های طراحی سایت اختصاصی

8از 4صفحه 

VIP فروشگاهیسایت سایت فروشگاهی سایت شرکتی ویژگی ها ردیف

بزودی بزودی بزودی آپدیت دسته جمعی محصوالت 61

✔ ✔ ✖ دسته بندی شاخه وار 62

مربوط به قالب انتخابی مربوط به قالب انتخابی مربوط به قالب انتخابی فیلتر قیمت در صفحه محصوالت 63

✔ ✔ ✖ فیلتر مشصخات در صفحه محصوالت 64

بزودی بزودی بزودی امکان جستجوی غلط امالیی 65

✔ ✔ ✖ امکان مقایسه محصوالت 66

✔ ✔ ✖ امکان تعیین فروش ویژه 67

✔ ✔ ✖ امکان تعیین تخفیف دوره ای 68

✔ ✔ ✖ زمان بندی انتشار محصول 69

بزودی بزودی بزودی مرتب سازی محصوالت به صورت سفارشی 70

بزودی بزودی بزودی تعیین محدودیت تعداد محصول در سفارش 71

✔ ✔ ✖ محدود کردن کد تخفیف 72

مربوط به قالب انتخابی مربوط به قالب انتخابی مربوط به قالب انتخابی تعریف فیلتر به صورت رنج 73

مربوط به قالب انتخابی مربوط به قالب انتخابی مربوط به قالب انتخابی اضافه کردن تب بندی 74

✔ ✔ ✖ گالری تصاویر برای محصوالت 75

مربوط به قالب انتخابی مربوط به قالب انتخابی مربوط به قالب انتخابی قابلیت زوم روی عکس محصوالت 76

✔ ✔ ✖ امتیازدهی به محصوالت 77

✔ ✔ ✖ دریافت نظر 78

✔ ✔ ✖ پاسخ به نظر 79

✔ ✔ ✔ تنظیمات سفارشی سئو 80



لیست ویژگی های طراحی سایت اختصاصی

8از 5صفحه 

VIP فروشگاهیسایت سایت فروشگاهی سایت شرکتی ویژگی ها ردیف

✔ ✔ ✖ ظاهر سفارشی برای هر محصول 81

✔ ✔ ✖ ظاهر سفارشی برای هر دسته 82

✔ ✔ ✖ مشاهده سبد خرید های نا تمام 83

✔ ✔ ✖ سیستم پیشرفته مدیریت سفارشات 84

✔ ✔ ✖ اطالع رسانی پیامکی در مراحل مختلف 85

✔ ✔ ✖ گزارش فروش پیشرفته 86

بزودی بزودی بزودی محدود کردن قیمت برای اعضا 87

✔ ✔ ✖ امکان سفارش بدون عضویت 88

✔ ✔ ✖ پرداخت در محل 89

✔ ✔ ✖ انتقال به حساب بانکی 90

✔ ✔ ✖ درگاه پرداخت ملت 91

بزودی بزودی بزودی درگاه بانک سامان 92

بزودی بزودی بزودی درگاه بانک پارسیان 93

بزودی بزودی بزودی درگاه بانک ملی 94

بزودی بزودی بزودی درگاه آی دی پی 95

بزودی بزودی بزودی درگاه ایزی پی 96

بزودی بزودی بزودی درگاه بانک پاسارگارد 97

✔ ✔ ✖ درگاه زرین پال 98

بزودی بزودی بزودی درگاه وندار 99

✔ ✔ ✖ درگاه ایزی پی 100



لیست ویژگی های طراحی سایت اختصاصی

8از 6صفحه 

VIP فروشگاهیسایت سایت فروشگاهی سایت شرکتی ویژگی ها ردیف

✔ ✔ ✖ درگاه پی پینگ 101

✔ ✔ ✖ درگاه پی 102

✔ ✔ ✖ فعال سازی آنی درگاه 103

✔ ✔ ✖ از محصوالت csvدریاف خروجی  104

✔ ✔ ✖ CSVوارد کردن و اپدیت محصوالت با  105

✔ ✔ ✖ سبد خرید راحت 106

بزودی بزودی بزودی تعریف چند آدرس برای هر مشتری 107

✔ ✔ ✖ مشاهده و پیگیری سفارش توسط مشتری 108

✔ ✔ ✖ ایجاد نوشته وبالگی 109

✔ ✔ ✖ امتیازدهی به مقاالت 110

✔ ✔ ✖ کد اسکیما برای امتیاز 111

✔ ✔ ✖ دسته بندی شاخه وار 112

✔ ✔ ✖ ایجاد برچسب 113

بزودی بزودی بزودی فیدخوان 114

✔ ✔ ✖ دریافت نظر 115

✔ ✔ ✖ پاسخ به نظر 116

✔ ✔ ✖ شناسایی خودکار نظر اسپم 117

✔ ✔ ✔ انتشار نوشته در آینده 118

بزودی بزودی بزودی تنظیم نوشته ویژه 119

✔ ✔ ✔ تنظیمات سئو برای نوشته 120



لیست ویژگی های طراحی سایت اختصاصی

8از 7صفحه 

VIP فروشگاهیسایت سایت فروشگاهی سایت شرکتی ویژگی ها ردیف

✔ ✔ ✖ ریدارکت خودکار آدرس 121

✔ ✔ ✔ ظاهر سفارشی برای هر نوشته 122

✔ ✔ ✔ ظاهر سفارشی برای هر دسته 123

بزودی بزودی بزودی دریافت خروجی اکسل 124

✔ ✔ ✖ اتصال به ترب و ایمالز 125

✔ ✔ ✖ عضویت در سایت 126

✔ ✔ ✖ اعتبار سنجی موبایل 127

✔ ✔ ✔ ریدایرکت دستی صفحات 128

بزودی بزودی بزودی دریافت خروجی اکسل اعضا 129

✔ ✔ ✔ محدود کردن دسترسی صفحات 130

✔ ✔ ✔ اتصال به گوگل وب مستر 131

✔ ✔ ✔ تولید خودکار سایت مپ 132

✔ ✔ ✔ گوگل انالیتیکس پیشرفته 133

✔ ✔ ✔ تغییر فاوآیکون 134

بزودی بزودی بزودی ...اتصال به ایمیل از طریق موبایل و  135

بزودی بزودی بزودی اتصال به سیستم ایمیل مارکتینگ 136

✔ ✔ ✔ اتصال به سیستم پنل اس ام اس 137

✔ ✖ ✖ (محصول500)عکاسی از محصوالت 138

✔ ✖ ✖ (محصول500)اضافه نمودن محصوالت 139

✔ ✖ ✖ درج توضیحات محصوالت 140



لیست ویژگی های طراحی سایت اختصاصی

8از 8صفحه 

VIP فروشگاهیسایت سایت فروشگاهی سایت شرکتی ویژگی ها ردیف

✔ ✖ ✖ درج و تغییر قیمت محصوالت 141

✔ ✖ ✖ مقاله نویسی 142

✔ ✖ ✖ بنر مناسبتی 143

✔ ✖ ✖ طراحی گرافیکی  144

840.000.000R 99.000.000R 59.000.000R قیمت یکبار طراحی 145

49.990.000R 5.990.000R 2.990.000R قیمت ماهیانه

119.000.000R 12.990.000R 6.990.000R قیمت سه ماهه

199.000.000R 21.990.000R 11.990.000R قیمت شش ماهه

359.000.000R 33.990.000R 19.990.000R قیمت یکساله



لیست بانک اطالعاتی مشاغل و صنف ها

7از 1صفحه 

(لایر)قیمت پس از تخفیف  (لایر)قیمت  تعداد شماره استانی/کشوری نام صنف ردیف

483.000 690.000 1760 کشوری هتل ها 1

1.330.000 1.900.000 8138 کشوری نمایشگاه خودرو  2

84.000 120.000 248 کشوری مجموعه های ورزشی 3

273.000 390.000 510 کشوری مجتمع های مسکونی 4

693.000 990.000 3751 کشوری لوازم کادویی  5

693.000 990.000 2666 کشوری لوازم صوتی وتصویری 6

1.365.000 1.950.000 8373 کشوری قصابی ها_گوشت فروشان 7

1.330.000 1.900.000 20848 کشوری کبف و کفش 8

343.000 490.000 911 کشوری کلینیک پزشکی 9

2.730.000 3.900.000 13389 کشوری کامپیوتروقطعات 10

1.330.000 1.900.000 5857 کشوری فروشندگان مبلمان خانگی 11

1.715.000 2.450.000 26737 کشوری فروشندگان لوازم خانگی برقی 12

1.015.000 1.450.000 7515 کشوری فرش و تابلو فرش  13

343.000 490.000 972 کشوری عمده فروشان موادغذایی 14

343.000 490.000 1041 کشوری عطر وادکلن  15

553.000 790.000 1515 کشوری ظروف یکبارصرف  16

6.300.000 9.000.000 2889 کشوری صنایع دستی 17

203.00 290.000 759 کشوری فروشندگان شوینده  18

1.715.000 2.450.000 6146 کشوری رستوران ها 19

343.000 490.000 1004 کشوری دکه های روزنامه فروشی 20



لیست بانک اطالعاتی مشاغل و صنف ها

7از 2صفحه 

(لایر)قیمت پس از تخفیف  (لایر)قیمت  تعداد شماره استانی/کشوری نام صنف ردیف

343.000 490.000 1234 کشوری دفاتر اسناد رسمی 21

700.000 1.000.000 121 کشوری دامداران 22

343.000 490.000 1294 کشوری جلوبندی سازان 23

343.000 490.000 1190 کشوری تاالرهای پذیرایی 24

273.000 390.000 644 کشوری بیمارستان ها 25

343.000 490.000 1170 کشوری بدلیجات 26

343.000 490.000 1616 کشوری باشگاه های ورزشی  27

63.000 90.000 69 کشوری آموزشگاه های کامپیوتر 28

630.000 900.000 2101 کشوری آژانس های مسافرتی  29

1.105.000 1.450.000 5919 ا کشوری به تکفیک استان ه اطالعات وموبایل باطری سازی  30

1.400.000 2.000.000 18128 (تهران)استانی دستگاه پوز 31

875.000 1.250.000 10627 کشوری تعویض روغنی 32

875.000 1.250.000 7683 کشوری تاسیسات ساختمان 33

525.000 750.000 1342 کشوری تابلوسازی ها 34

693.000 990.000 789 (1تهران)منطقه ای  تهران1سوپرمارکت های منطقه  35

693.000 990.000 1283 (2تهران)منطقه ای  تهران2سوپرمارکت های منطقه  36

693.000 990.000 511 (3تهران)منطقه ای  تهران3سوپرمارکت های منطقه  37

693.000 990.000 1831 (4تهران)منطقه ای  تهران4سوپرمارکت های منطقه  38

693.000 990.000 1563 (5تهران)منطقه ای  تهران5سوپرمارکت های منطقه  39

693.000 990.000 573 (6تهران)منطقه ای  تهران6سوپرمارکت های منطقه  40



لیست بانک اطالعاتی مشاغل و صنف ها

7از 3صفحه 

(لایر)قیمت پس از تخفیف  (لایر)قیمت  تعداد شماره استانی/کشوری نام صنف ردیف

693.000 990.000 407 (7تهران)منطقه ای  تهران7سوپرمارکت های منطقه  41

693.000 990.000 689 (8تهران)منطقه ای  تهران8سوپرمارکت های منطقه  42

693.000 990.000 333 (9تهران)منطقه ای  تهران9سوپرمارکت های منطقه  43

693.000 990.000 842 (10تهران)منطقه ای  تهران10سوپرمارکت های منطقه  44

693.000 990.000 334 (11تهران)منطقه ای  تهران11سوپرمارکت های منطقه  45

693.000 990.000 108 (12تهران)منطقه ای  تهران12سوپرمارکت های منطقه  46

693.000 990.000 683 (13تهران)منطقه ای  تهران13سوپرمارکت های منطقه  47

693.000 990.000 803 (14تهران)منطقه ای  تهران14سوپرمارکت های منطقه  48

693.000 990.000 1646 (15تهران)منطقه ای  تهران15سوپرمارکت های منطقه  49

693.000 990.000 689 (16تهران)منطقه ای  تهران16سوپرمارکت های منطقه  50

693.000 990.000 765 (17تهران)منطقه ای  تهران17سوپرمارکت های منطقه  51

693.000 990.000 672 (18تهران)منطقه ای  تهران18سوپرمارکت های منطقه  52

693.000 990.000 636 (19تهران)منطقه ای  تهران19سوپرمارکت های منطقه  53

693.000 990.000 1543 (20تهران)منطقه ای  تهران20سوپرمارکت های منطقه  54

693.000 990.000 322 (22تهران)منطقه ای  تهران22سوپرمارکت های منطقه  55

6.650.000 9.500.000 14502 (تهران)استانی سوپر مارکت های جدید تهران 56

104.000 149.000 198 کشوری صرافی ها 57

133.000 190.000 3497 کشوری صنایع پالستیک 58

133.000 190.000 395 کشوری صنایع غذایی 59

84.000 120.000 199 کشوری صنایع فوالد 60



لیست بانک اطالعاتی مشاغل و صنف ها

7از 4صفحه 

(لایر)قیمت پس از تخفیف  (لایر)قیمت  تعداد شماره استانی/کشوری نام صنف ردیف

161.000 230.000 441 کشوری پمپ بنزین 61

1.225.000 1.750.000 156457 کشوری پژشکان 62

133.000 190.000 281 کشوری پارکینگ های خودرو 63

1.015.000 1.450.000 9542 کشوری پارچه فروشان 64

203.000 290.000 1740 کشوری نمایندگی های خودرو 65

875.000 1.250.000 5962 کشوری مرغداری ها 66

273.000 390.000 510 کشوری مدیران مجتمع های مسکونی 67

133.000 190.000 451 کشوری ماشین آالت ساختمانی 68

875.000 1.250.000 14241 کشوری مصالح فروشان  69

133.000 190.000 497 کشوری مراکز رفاهی تفریحی 70

525.000 750.000 2104 کشوری لوله کش ها 71

525.000 750.000 1871 کشوری لوله واتصاالت  72

1.715.000 2.450.000 16573 کشوری لوازم یدکی 73

693.000 990.000 2996 کشوری لوازم اسپرتی خودرو 74

875.000 1.250.000 4424 کشوری لوازم ساختمانی وابزار 75

693.000 990.000 3209 کشوری لوازم کشاورزی  76

875.000 1.250.000 4035 کشوری لوازم بهداشتی ساختمانی 77

203.000 290.000 471 کشوری لوازم آتشنشانی 78

980.000 1.400.000 3209 کشوری کود وسموم  79

693.000 990.000 581 کشوری خشکشویی ها 80



لیست بانک اطالعاتی مشاغل و صنف ها

7از 5صفحه 

(لایر)قیمت پس از تخفیف  (لایر)قیمت  تعداد شماره استانی/کشوری نام صنف ردیف

483.000 690.000 1935 کشوری خیاطی مردانه  81

203.000 290.000 487 کشوری خدمات امنیتی ساختمان  82

343.000 490.000 1222 کشوری کافی شاپ های کشور  83

1.330.000 1.900.000 5896 کشوری کابینت کاران 84

483.000 690.000 2618 کشوری فروشگاه های لباس بچگانه 85

84.000 120.000 325 کشوری فروشندگان آسانسور 86

122.500 175.000 4424 کشوری فروشندگان ابزارآالت کشاورزی 87

2.730.000 3.900.000 176400 کشوری (کل)نظام مهندسی  88

203.000 290.000 2049 استانی نظام مهندسی اردبیل 89

203.000 290.000 8664 استانی نظام مهندسی آذربایجان غربی 90

203.000 290.000 6933 استانی نظام مهندسی آذربایجان شرقی 91

98.000 140.000 1247 استانی نظام مهندسی بوشهر 92

98.000 140.000 631 استانی نظام مهندسی چهارمحال بختیاری 93

105.000 150.000 620 استانی نظام مهندسی ایالم 94

273.000 390.000 9029 استانی نظام مهندسی اصفهان 95

203.000 290.000 1165 استانی نظام مهندسی خراسان جنوبی 96

203.000 290.000 1237 استانی نظام مهندسی خراسان شمالی 97

553.000 790.000 19601 استانی نظام مهندسی مازندران 98

553.000 790.000 9426 استانی نظام مهندسی مکانیک 99

343.000 490.000 1239 استانی نظام مهندسی نقشه برداری 100



لیست بانک اطالعاتی مشاغل و صنف ها

7از 6صفحه 

(لایر)قیمت پس از تخفیف  (لایر)قیمت  تعداد شماره استانی/کشوری نام صنف ردیف

350.000 500.000 636 استانی نظام مهندسی سیستان بلوچستان 101

730.000 750.000 3946 استانی نظام مهندسی تهران  102

1.330.000 1.900.000 60746 استانی نظام مهندسی تهران  103

1.210.000 1.250.000 7097 استانی (تهران)نظام مهندسی عمران  104

630.000 900.000 4296 استانی نظام مهندسی زنجان 105

203.000 290.000 1557 استانی نظام مهندسی البرز 106

203.000 290.000 1457 استانی نظام مهندسی اراک 107

343.000 490.000 12515 کشوری نظام مهندسی برق 108

1.972.000 2.900.000 13060 استانی نظام مهندسی فارس 109

273.000 390.000 1735 استانی نظام مهندسی قم 110

766.000 790.000 11054 استانی نظام مهندسی گیالن 111

387.000 55.4000 5550 استانی نظام مهندسی گلستان 112

273.000 390.000 456 استانی نظام مهندسی همدان 113

630.000 900.000 117 استانی نظام مهندسی هرمزگان 114

343.000 490.000 7147 استانی نظام مهندسی کرمان 115

203.000 290.000 2606 استانی نظام مهندسی کرمانشاه 116

553.000 790.000 10062 استانی نظام مهندسی خوزستان 117

630.000 900.000 54 استانی نظام مهندسی کهکیلویه وبویراحمد 118

210.000 300.000 2926 استانی نظام مهندسی کردستان 119

203.000 290.000 1207 استانی نظام مهندسی لرستان 120



لیست بانک اطالعاتی مشاغل و صنف ها

7از 7صفحه 

(لایر)قیمت پس از تخفیف  (لایر)قیمت  تعداد شماره استانی/کشوری نام صنف ردیف

693.000 990.000 6957 استانی نظام مهندسی مشهد 121

448.000 640.000 9237 کشوری نظام مهندسی معماری 122

560.000 800.000 42041 کشوری نظام مهندسی عمران 123

343.000 490.000 5624 استانی نظام مهندسی قزوین 124

203.000 290.000 1174 استانی نظام مهندسی سمنان 125

203.000 290.000 4443 استانی نظام مهندسی یزد 126

413.000 590.000 1480 کشوری اجراکنندگان تهویه مطبوع 127

620.000 640.000 314 کشوری دامپزشکان  128

63.000 90.000 301 کشوری بلبرینگ فروشان 129

1.575.000 2.250.000 277982 کشوری بانک موبایل و تلفن ثابت 130

3.430.000 4.900.000 53136 کشوری بانک موبایل مشاغل تهران 131

766.000 790.000 1241 کشوری (1)آزمایشگاه های کشور 132

350.000 500.000 766 کشوری (2)آزمایشگاه های کشور 133

875.000 1.250.000 2590 کشوری اسباب بازی فروشی ها 134

133.000 190.000 673 کشوری آموزشگاه های زبان خارجی 135

630.000 900.000 2684 کشوری آبمیوه و بستی فروشی ها 136


