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  ما در مناقصات برنده باشيد( )همراه با                        
 شرکت در سراسر ایران مشترک این اطالعات هستند   74000بيش از در پایگاه خبری پارس نماد                                    

 طلع شوید.سراسر کشور مليه اخبار مناقصه ها و مزایده و استعالم ها شما می توانيد از ک                           
کل کشور در راستای آئين نامه قانون  مزایداتو  مناقصاتبه عنوان بزرگترین پایگاه اطالع رسانی اخبار  پایگاه خبری اقتصادی پارس نماد داده ها          

متخصص و برجسته، در اجرای نظام  نفر( از افراد 125( و با در اختيار داشتن گروهی بزرگ )سابقه سال 21)دو دهه بيش از برگزاری مناقصات کشور با 
فعاليت دارد که به شكل فروش ها( در سراسر کشور )خریدها و و استعالم ها ، کامل و با ارزش مناقصه ها و مزایده هاهدفمندمستندسازی و  اطالع رسانی 

 اختيار شما قرار می دهد.ه صورت روزانه درب دسته بندی شده اخبار را وتخصصی 
 
 

 کشور یرسم مجوز یدارا یاطالع رسان گاهیپارس نماد داده ها، تنها پا داتیمناقصات و مزا یخبرگزار گاهیپا                            
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 چگونگی اشتراک و استفاده از خدمات این مرکز و توضيحات مرتبط با آن به شرح زیر می باشد:
 

 ( مرتبط گروه کاری 4نهایتًا هر اشتراک ) به صورت دسته بندی صنفیو استعالم ها  هااخبار مناقصه ها یا مزایده  روزانهارسال      

 

                                                                  

 کلمه تخصصی سرچو یا  یاستان تفكيکقابليت  ،رسیبهترین روش دریافت اطالعات به لحاظ سرعت دست                                                                    

 یک یا کل آگهی هاروزانه به صورت یكجا با قابليت پرینت  اخبار مناقصه ها یا مزایده هاکل  دانلود و                                                                    

                                                                 

  

 

 ميل مورد نظر شما  ارسال می شود .اطالعات درخواستی به صورت روزانه به ای                                                                                        

 کلمه تخصصی و دانلود کل اخبار مناقصه ها یا مزایده ها   سرچقابليت تفكيک استانی و یا با در سایت  وانيدمی ت و نيز                                                                    

 را مشاهده و یا پرینت نمایيد . روزانه به صورت یک یا کل آگهی ها                                                                 

                                                                  

 

 جوایز اشتراک:              

 افت مناقصه یا مزایده استفاده از اپليكيشن برای دری      

 شوید. مطلع ماه زودتر 3را کليه نمایشگاههای سراسر دنيا  می توانيدبدون هزینه شما       

 نمایشگاههای داخلی سراسر کشور مطلع می سازیم. بدون هزینه شما را از تاریخ برگزاری کليه     

 اطالع رسانی اخبار قوانين و اطالعات مهم اقتصادی روز     

                                                                                                                                                                                                                                           

 آفريدگاربا نام  

 از طریق سایت 

  ریال 12.500.000شش ماه 

 ریال 19.500.000  یكساله 

 ریال 36.000.000له  دوسا  
 

 از طریق ایميل و سایت 

 ریال 16.000.000شش ماه  

 ریال 24.000.000   یكساله

 ریال  46.000.000دو ساله  

 
 

 هدیه

 هدیه

 هدیه

 پایگاه خبری اقتصادی ،انتشار و تحریری 
 پایگاه اطالع رسانی مناقصات و مزایدات کل کشور

 هدیه
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