
مبلغ اولیه قرارداد
مبلغ اولیه قرارداد بعالوه 

 افزایش25%
(ریال)(ریال)

کرمانشاه1

راه های حوزۀ  (خرید خط)خط کشی سرد ترافیکی 

شهرستان های سنقر، اسالم - استان کرمانشاه )استحفاظی 

(آباد، کرمانشاه و قزانچی

115451383/05/08
اداره کل راه و ترابری 

استان کرمانشاه
900,000,000900,000,000ندارد ماه4

کرمانشاه2
شامل تهیه رنگ سرد ترافیکی و اجرای خط )خرید خط 

(استان کرمانشاه)اسالم آباد - در محور کرمانشاه  (کشی
260661383/10/01

اداره کل راه و ترابری 

استان کرمانشاه
200,000,000200,000,000ندارد ماه1

کرمانشاه3
شامل تهیه رنگ سرد ترافیکی و اجرای خط )خرید خط 

(استان کرمانشاه)محورهای حوزۀ استحفاظی  (کشی
155701384/06/05

اداره کل راه و ترابری 

استان کرمانشاه
1,500,000,0001,500,000,000ندارد روز45

کرمانشاه4
شامل تهیه رنگ سرد ترافیکی و اجرای خط )خرید خط 

(استان کرمانشاه)سراب نیلوفر - در محور کرمانشاه  (کشی
299981384/10/14

اداره کل راه و ترابری 

استان کرمانشاه
170,000,000170,000,000ندارد روز10

کرمانشاه5

شامل تهیه رنگ سرد ترافیکی و اجرای خط )خرید خط 

- استان کرمانشاه )در محورهای حوزۀ استحفاظی  (کشی

(شهرستان های هرسین، کنگاور، صحنه و سنقر

381411384/12/28
اداره کل راه و ترابری 

استان کرمانشاه
170,000,000170,000,000نداردندارد ماه2

کرمانشاه6

شامل تهیه رنگ سرد ترافیکی و اجرای خط )خرید خط 

- استان کرمانشاه )در محورهای حوزۀ استحفاظی  (کشی

(شهرستان های کرمانشاه، قصر شیرین، روانسر و اسالم آباد

381441384/12/28
اداره کل راه و ترابری 

استان کرمانشاه
170,000,000170,000,000ندارد ماه2

کرمانشاه7
استان )اجرای خط کشی محورهای حوزۀ استحفاظی 

(شهرستان های هرسین، کنگاور، صحنه و سنقر- کرمانشاه 
381401384/12/28

اداره کل راه و ترابری 

استان کرمانشاه
30,000,00030,000,000نداردندارد ماه2

کرمانشاه8

شامل تهیه رنگ سرد ترافیکی و اجرای خط )خرید خط 

- استان کرمانشاه )در محورهای حوزۀ استحفاظی  (کشی

(شهرستان های کرمانشاه، قصر شیرین، روانسر و اسالم آباد

381421384/12/28
اداره کل راه و ترابری 

استان کرمانشاه
30,000,00030,000,000ندارد ماه2

کرمانشاه9
راه های حوزۀ  (خرید خط)خط کشی سرد ترافیکی 

(استان کرمانشاه)استحفاظی 

11198 = 11443 

11443/1و 
1385/04/04

اداره کل راه و ترابری 

استان کرمانشاه
2,653,593,6203,316,992,025داردندارد ماه3

کرمانشاه10
استان )خط کشی سرد ترافیکی راه های حوزۀ استحفاظی 

(کرمانشاه
269041385/07/27

اداره کل راه و ترابری 

استان کرمانشاه
825,970,5001,032,463,125داردندارد ماه2

6,649,564,1207,519,455,150

6,649,564,1207,519,455,150 (10 تا 1ردیف های )جمع کلی 

تعدیل

(10 تا 1ردیف های )جمع جزیی 

تاریخ قراردادردیف
طرف قرارداد مقابل 

رنگ سازان غرب

1401.10.01:   تاریخ به روز رسانی تا اآلن توسط شرکت رنگسازان غرب1383مشخصات پروژه های انجام شده از سال 

ابالغ افزایش 

25%
استان

مدت اولیۀ 

پیمان
شماره قررداد موضوع پروژه
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مبلغ اولیه قرارداد
مبلغ اولیه قرارداد بعالوه 

 افزایش25%
(ریال)(ریال)

تعدیل تاریخ قراردادردیف
طرف قرارداد مقابل 

رنگ سازان غرب

1401.10.01:   تاریخ به روز رسانی تا اآلن توسط شرکت رنگسازان غرب1383مشخصات پروژه های انجام شده از سال 

ابالغ افزایش 

25%
استان

مدت اولیۀ 

پیمان
شماره قررداد موضوع پروژه

کرمانشاه11
خط کشی سرد ترافیکی راه های روستایی در حوزۀ 

(استان کرمانشاه)استحفاظی 
268571385/07/27

اداره کل راه و ترابری 

استان کرمانشاه
145,759,500145,759,500ندارد ماه2

کرمانشاه12
استان )خط کشی سرد ترافیکی راه های حوزۀ استحفاظی 

(کرمانشاه
340781385/09/22

اداره کل راه و ترابری 

استان کرمانشاه
3,597,883,3873,597,883,387نداردندارد روز75

ایالم13
استان )خط کشی سرد ترافیکی راه های حوزۀ استحفاظی 

(ایالم
23/18391386/01/29

اداره کل راه و ترابری 

استان ایالم
4,276,333,6205,345,417,025دارددارد ماه6

کرمانشاه14
خط کشی سرد ترافیکی راه های روستایی در حوزۀ 

(استان کرمانشاه)استحفاظی 
175321386/05/24

اداره کل راه و ترابری 

استان کرمانشاه
1,318,797,4421,648,496,803داردندارد ماه5

کرمانشاه15
خط کشی سرد ترافیکی راه های اصلی در حوزۀ استحفاظی 

(استان کرمانشاه)
175331386/05/24

اداره کل راه و ترابری 

استان کرمانشاه
7,465,325,8937,465,325,893نداردندارد

23/6021387/01/18(استان ایالم)خط کشی سرد و گرم راه های حوزۀ استحفاظی ایالم16
اداره کل راه و ترابری 

استان ایالم
7,204,433,5209,005,541,900دارددارد ماه10

کردستان17
- استان کردستان )باشماق - مریوان - خط کشی محور نگل 

(...شهرستان های 
1387/02/28الف/14/4535

اداره کل راه و ترابری 

استان کردستان
250,882,184250,882,184ندارد ماه1

کرمانشاه18

تهیه و اجرای رنگ دو جزیی و رنگ سرد ترافیکی در سطح 

- استان کرمانشاه ) کرمانشاه 4معابر شهرداری منطقه 

(شهرستان کرمانشاه

293,000,000293,000,000نداردندارد ماه6شهرداری کرمانشاه4/120601387/06/04

لرستان19

شامل تهیه رنگ سرد ترافیکی و اجرای خط )خرید خط 

- استان لرستان )در محورهای حوزۀ استحفاظی  (کشی

(شهرستان های بروجرد، دورود، ازنا و الیگودرز

1387/06/17الف/17/9098
اداره کل راه و ترابری 

استان لرستان
3,300,000,0004,125,000,000ندارد ماه8

کرمانشاه20
خط کشی سرد ترافیکی راه های فرعی و روستایی در حوزۀ 

(استان کرمانشاه)استحفاظی 
162731387/06/18

اداره کل راه و ترابری 

استان کرمانشاه
4,307,972,4454,307,972,445نداردندارد ماه5

32,160,387,99136,185,279,137

38,809,952,11143,704,734,287

(20 تا 11ردیف های )جمع جزیی 

(20 تا 1ردیف های )جمع کلی 
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مبلغ اولیه قرارداد
مبلغ اولیه قرارداد بعالوه 

 افزایش25%
(ریال)(ریال)

تعدیل تاریخ قراردادردیف
طرف قرارداد مقابل 

رنگ سازان غرب

1401.10.01:   تاریخ به روز رسانی تا اآلن توسط شرکت رنگسازان غرب1383مشخصات پروژه های انجام شده از سال 

ابالغ افزایش 

25%
استان

مدت اولیۀ 

پیمان
شماره قررداد موضوع پروژه

کرمانشاه21
خط کشی سرد ترافیکی راه های اصلی و بزرگراه ها در حوزۀ 

(استان کرمانشاه)استحفاظی 
162741387/06/18

اداره کل راه و ترابری 

استان کرمانشاه
8,961,790,9928,961,790,992نداردندارد ماه5

ایالم22
- استان ایالم )خط کشی ترافیکی معابر سطح شهر ایالم 

(شهرستان ایالم
350,000,000437,500,000داردندارد ماه3شهرداری ایالم29138/11387/12/28

کرمانشاه23
استان )خط کشی سرد ترافیکی راه های حوزۀ استحفاظی 

(کرمانشاه
133891388/05/21

اداره کل راه و ترابری 

استان کرمانشاه
7,574,661,7179,468,327,146داردندارد ماه4

اصفهان24

استان )عملیات خط کشی سرد راه های حوزۀ استحفاظی 

شهرستان های چادگان، فریدن، فریدونشهر، - اصفهان 

(گلپایگان و نجف آباد

88/311631388/06/21
اداره کل راه و ترابری 

استان اصفهان
1,475,675,0001,844,593,750داردندارد ماه4

اصفهان25
استان )عملیات خط کشی سرد راه های حوزۀ استحفاظی 

(شهرستان های شهرضا، سمیرم، مبارکه و نیک آباد- اصفهان 
88/311621388/06/21

اداره کل راه و ترابری 

استان اصفهان
2,142,480,0002,678,100,000داردندارد ماه4

کرمانشاه26
- استان کرمانشاه )خط کشی راه های حوزۀ استحفاظی 

(شهرستان کرمانشاه
26371388/08/04

اداره راه و ترابری 

شهرستان کرمانشاه
440,000,000550,000,000داردندارد ماه4

کرمانشاه27
- استان کرمانشاه )خط کشی راه های حوزۀ استحفاظی 

(شهرستان هرسین
28971388/08/21

اداره راه و ترابری 

شهرستان کرمانشاه
440,000,000550,000,000داردندارد ماه4

لرستان28

شامل تهیه رنگ سرد ترافیکی و اجرای خط )خرید خط 

- استان لرستان )در محور های حوزۀ استحفاظی  (کشی

(شهرستان های خرم آباد، بروجرد، دورود، ازنا و الیگودرز

1388/09/04الف/17/11741
اداره کل راه و ترابری 

استان لرستان
4,300,000,0005,375,000,000داردندارد روز365

کرمانشاه29
اجرای خطوط اکستروژن هشدار دهنده راه های حوزۀ 

(شهرستان قصر شیرین- استان کرمانشاه )استحفاظی 
10091388/11/07

اداره راه و ترابری 

شهرستان قصر شیرین
440,000,000550,000,000داردندارد ماه1

کرمانشاه30

خط کشی معابر و خیابان های سطح شهر سنقر بصورت کامل 

شهرستان - استان کرمانشاه )با نظر راهنمایی و رانندگی 

(سنقر

10/115951388/12/04
شهرداری سنقر و 

کلیایی
115,050,000115,050,000نداردندارد ماه5

26,239,657,70930,530,361,888

65,049,609,82074,235,096,175 (30 تا 1ردیف های )جمع کلی 

(30 تا 21ردیف های )جمع جزیی 
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مبلغ اولیه قرارداد
مبلغ اولیه قرارداد بعالوه 

 افزایش25%
(ریال)(ریال)

تعدیل تاریخ قراردادردیف
طرف قرارداد مقابل 

رنگ سازان غرب

1401.10.01:   تاریخ به روز رسانی تا اآلن توسط شرکت رنگسازان غرب1383مشخصات پروژه های انجام شده از سال 

ابالغ افزایش 

25%
استان

مدت اولیۀ 

پیمان
شماره قررداد موضوع پروژه

کرمانشاه31
انجام خط کشی معابر آسفالته سطح راه های حوزۀ 

(شهرستان گیالنغرب- استان کرمانشاه )استحفاظی 
80,000,000100,000,000داردندارد روز2شهرداری گیالنغرب09/140001388/12/24

ایالم32
خرید رنگ و اجرای خط کشی سرد ترافیکی راه های حوزۀ 

(استان ایالم)استحفاظی 
23/56941389/03/10

اداره کل راه و ترابری 

استان ایالم
439,800,000439,800,000نداردندارد ماه1

کرمانشاه33
تهیه رنگ ترافیکی سرد و اجرای خط کشی راه های حوزۀ 

(استان کرمانشاه)استحفاظی 
106961389/04/13

اداره کل راه و ترابری 

استان کرمانشاه
11,500,000,00014,375,000,000داردندارد ماه10

ایالم34
استان )خط کشی سرد ترافیکی راه های حوزۀ استحفاظی 

(ایالم
23/141081389/06/08

اداره کل راه و ترابری 

استان ایالم
283,600,000283,600,000نداردندارد ماه1

همدان35
شامل خرید رنگ و اجرای خط کشی سرد )خرید خط 

(استان همدان)در محور های حوزۀ استحفاظی  (ترافیکی
1389/08/03الف/16/23914

اداره کل راه و ترابری 

استان همدان
490,000,000490,000,000نداردندارد روز30

کرمانشاه36

در راه های  (عالئم نوشتاری)انجام خط نوشته بر روی آسفالت 

شهرستان های اسالم - استان کرمانشاه )حوزۀ استحفاظی 

(آباد، داالهو، سرپل ذهاب، گیالنغرب و قصر شیرین

36121389/08/12

اداره راه و ترابری 

شهرستان اسالم آباد 

غرب

440,000,000440,000,000نداردندارد ماه3

کرمانشاه37

در راه های حوزۀ  (خط نوشته)اجرای عالئم نوشتاری 

شهرستان های کنگاور، - استان کرمانشاه )استحفاظی 

(صحنه، سنقر و هرسین

19071389/08/22
اداره راه و ترابری 

شهرستان کنگاور
440,000,000440,000,000نداردندارد ماه3

ایالم38
- استان ایالم )خط کشی ترافیکی معابر سطح شهر ایالم 

(شهرستان ایالم
200,000,000200,000,000نداردندارد روز20شهرداری ایالم42685/11389/09/10

همدان39
تهیه رنگ ترافیکی سرد و اجرای خط کشی در محور های 

(استان همدان)حوزۀ استحفاظی 
1389/10/18الف/16/32631

اداره کل راه و ترابری 

استان همدان
487,500,000487,500,000نداردندارد ماه1

همدان40
تهیه رنگ ترافیکی سرد و اجرای خط کشی در محور های 

(استان همدان)حوزۀ استحفاظی 
1389/12/04الف/16/37166

اداره کل راه و ترابری 

استان همدان
1,816,750,0002,270,937,500داردندارد ماه6

16,177,650,00019,526,837,500

81,227,259,82093,761,933,675

(40 تا 31ردیف های )جمع جزیی 

(40 تا 1ردیف های )جمع کلی 

Rangsazan G harb C o Page  4 of 11 28/12/2022



مبلغ اولیه قرارداد
مبلغ اولیه قرارداد بعالوه 

 افزایش25%
(ریال)(ریال)

تعدیل تاریخ قراردادردیف
طرف قرارداد مقابل 

رنگ سازان غرب

1401.10.01:   تاریخ به روز رسانی تا اآلن توسط شرکت رنگسازان غرب1383مشخصات پروژه های انجام شده از سال 

ابالغ افزایش 

25%
استان

مدت اولیۀ 

پیمان
شماره قررداد موضوع پروژه

ایالم41
رنگ آمیزی دو جزء همراه نوشتاری و خط کشی عابر پیاده 

(شهرستان ایالم- استان ایالم )معابر سطح شهر ایالم 
143,000,000178,750,000داردندارد ماه1شهرداری ایالم10199/11390/02/31

23/68971390/03/25(استان ایالم)خط کشی راه های حوزۀ استحفاظی ایالم42
اداره کل راه و ترابری 

استان ایالم
260,378,888260,378,888ندارد ماه1

کرمانشاه43
استان )اجرای خط کشی راه های منتهی به بازارچه پرویزخان 

(شهرستان قصر شیرین- کرمانشاه 
3551390/04/12

اداره راه و ترابری 

شهرستان قصر شیرین
300,000,000300,000,000نداردندارد ماه1

کرمانشاه44
تهیه رنگ ترافیکی سرد و اجرای خط کشی راه های حوزۀ 

(استان کرمانشاه)استحفاظی 
140511390/06/02

اداره کل راه و ترابری 

استان کرمانشاه
24,275,000,00024,275,000,000نداردندارد ماه12

قزوین45
شامل تهیه رنگ سرد ترافیکی و اجرای خط )خرید خط 

(استان قزوین)در محور های حوزۀ استحفاظی  (کشی
137591390/06/15

اداره کل راه و 

شهرسازی استان قزوین
9,703,101,26812,128,876,585دارددارد ماه12

ایالم46
رنگ آمیزی دو جزء همراه نوشتاری و خط کشی عابر پیاده 

(شهرستان ایالم- استان ایالم )معابر سطح شهر ایالم 
100,000,000100,000,000نداردنداردشهرداری ایالم32572/41390/06/31

همدان47
تهیه رنگ ترافیکی سرد و اجرای خط کشی در محور های 

(استان همدان)روستایی حوزۀ استحفاظی 
1390/07/23الف/16/19642

اداره کل راه و ترابری 

استان همدان
545,000,000681,250,000داردندارد ماه3

کرمانشاه48

اجرای عملیات خط کشی با رنگ سرد ترافیکی جهت کارگاه 

شهرستان - استان کرمانشاه )کمربندی شرقی کرمانشاه 

(کرمانشاه

71411390/10/01
شرکت جهاد نصر 

کرمانشاه
16,100,00020,125,000ندارد روز20

کرمانشاه49

خرید مصالح خط کشی با رنگ سرد ترافیکی جهت کارگاه 

شهرستان - استان کرمانشاه )کمربندی شرقی کرمانشاه 

(کرمانشاه

71421390/10/01
شرکت جهاد نصر 

کرمانشاه
80,500,000100,625,000ندارد روز20

همدان50
تهیه رنگ ترافیکی سرد و اجرای خط کشی در محور های 

(استان همدان)روستایی حوزۀ استحفاظی 
1390/11/26الف/16/31602

اداره کل راه و ترابری 

استان همدان
549,000,000686,250,000داردندارد ماه2

35,972,080,15638,731,255,473

117,199,339,976132,493,189,148

(50 تا 41ردیف های )جمع جزیی 

(50 تا 1ردیف های )جمع کلی 
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مبلغ اولیه قرارداد
مبلغ اولیه قرارداد بعالوه 

 افزایش25%
(ریال)(ریال)

تعدیل تاریخ قراردادردیف
طرف قرارداد مقابل 

رنگ سازان غرب

1401.10.01:   تاریخ به روز رسانی تا اآلن توسط شرکت رنگسازان غرب1383مشخصات پروژه های انجام شده از سال 

ابالغ افزایش 

25%
استان

مدت اولیۀ 

پیمان
شماره قررداد موضوع پروژه

23/310051390/12/01(استان ایالم)خط کشی راه های حوزۀ استحفاظی ایالم51
اداره کل راه و ترابری 

استان ایالم
6,401,574,0696,401,574,069نداردندارد ماه9

52
کهگیلویه و 

بویراحمد

استان )خط کشی سرد ترافیکی راه های حوزۀ استحفاظی 

(کهگیلویه و بویراحمد
79591391/03/22

اداره کل راه و 

شهرسازی استان 

کهگیلویه و بویراحمد

4,425,235,0004,425,235,000ندارددارد ماه3

همدان53
تهیه رنگ ترافیکی سرد و اجرای خط کشی در محور های 

(استان همدان)حوزۀ استحفاظی 
169901391/03/31

اداره کل راه و 

شهرسازی استان همدان
4,592,253,9005,740,317,375داردندارد ماه5

قزوین54
شامل تهیه رنگ سرد ترافیکی و اجرای خط )خرید خط 

(استان قزوین)در محور های حوزۀ استحفاظی  (کشی
201301391/06/15

اداره کل راه و 

شهرسازی استان قزوین
13,212,500,00013,212,500,000نداردندارد ماه12

کرمانشاه55
استان )خط کشی سرد ترافیکی راه های حوزۀ استحفاظی 

(کرمانشاه
163901391/06/25

اداره کل راه و 

شهرسازی استان 

کرمانشاه

36,753,402,93536,753,402,935نداردندارد ماه12

کرمانشاه56
استان )خط کشی سرد ترافیکی راه های حوزۀ استحفاظی 

(کرمانشاه
233131392/08/19

اداره کل راه و 

شهرسازی استان 

کرمانشاه

34,915,240,36034,915,240,360ندارددارد ماه12

16/245121393/04/30خط کشی راه های حوزه شهرستان های جنوبی استان ایالمایالم57
اداره کل راه و 

شهرسازی استان ایالم
2,534,850,0003,168,562,500داردندارد ماه10

16/245281393/04/30خط کشی راه های حوزه شهرستان های شمالی استان ایالمایالم58
اداره کل راه و 

شهرسازی استان ایالم
2,618,700,0003,273,375,000داردندارد ماه10

16/441001393/08/17(1)خط کشی راه های استان ایالم ایالم59
اداره کل راه و 

شهرسازی استان ایالم
2,321,520,0002,901,900,000داردندارد ماه10

16/441351393/08/18(2)خط کشی راه های استان ایالم ایالم60
اداره کل راه و 

شهرسازی استان ایالم
2,321,520,0002,901,900,000داردندارد ماه10

110,096,796,264113,694,007,239

227,296,136,240246,187,196,387 (60 تا 1ردیف های )جمع کلی 

(60 تا 51ردیف های )جمع جزیی 
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مبلغ اولیه قرارداد
مبلغ اولیه قرارداد بعالوه 

 افزایش25%
(ریال)(ریال)

تعدیل تاریخ قراردادردیف
طرف قرارداد مقابل 

رنگ سازان غرب

1401.10.01:   تاریخ به روز رسانی تا اآلن توسط شرکت رنگسازان غرب1383مشخصات پروژه های انجام شده از سال 

ابالغ افزایش 

25%
استان

مدت اولیۀ 

پیمان
شماره قررداد موضوع پروژه

کرمانشاه61
خط کشی سرد ترافیکی راه های حوزه استحفاظی استان 

 کیلومتر5000کرمانشاه به میزان 
421371393/09/19

اداره کل راه و 

شهرسازی استان 

کرمانشاه

62,439,187,51278,048,984,390دارددارد ماه12

کرمانشاه62
تهیه و اجرای رنگ گرم ترافیکی واقع در بزرگراه امام خمینی 

(شهرستان کرمانشاه- استان کرمانشاه ) (ره)
870,950,6751,088,688,344داردندارد ماه2شهرداری کرمانشاه101/616271393/12/18

کرمانشاه63
تهیه و اجرای رنگ سرد ترافیکی حد فاصل میدان کوهنورد 

(شهرستان کرمانشاه- استان کرمانشاه )تا میدان فردوسی 
834,963,7401,043,704,675داردندارد ماه2شهرداری کرمانشاه101/616351393/12/18

کرمانشاه64
استان )تهیه مصالح و اجرای خط کشی ترافیکی با رنگ گرم 

(شهرستان کرمانشاه- کرمانشاه 
101/1/9981394/01/30

شهرداری منطقه یک 

کرمانشاه
870,950,6751,088,688,344داردندارد ماه2

تهران65
گانه 22خرید رنگ های سرد و گرم ترافیکی در سطح مناطق 

شهرداری تهران توسط سرکت عرف ایران
48/683235

چند مورد از 

 لغایت 1391/03/17

1394/06/17

23,000,000,00023,000,000,000داردندارد-شرکت عرف ایران

کرمانشاه66

اجرای خط کشی عرضی با استفاده از رنگ گرم دو جزئی گرم 

و نقش دار شیاری در راه های حوزه استحفاظی استان 

کرمانشاه

26251395/01/19

اداره کل راه و 

شهرسازی استان 

کرمانشاه

1,312,699,2651,312,699,265-ندارد ماه3

کرمانشاه67

انجام عملیات خط کشی خیابانهای سطح شهر با رنگ 

 (اکرلیک سرد با تاریخ انقضاء)ترافیکی سفید و زرد مخصوص 

 میکرون ضخامت800با حداقل 

750,000,000937,500,000داردندارد هفته1شهرداری کرمانشاه16431395/02/22

01481395/05/10تهیه مصالح و انجام خط کشی مسیرکرمانشاه68
شرکت سازه نصر 

(جهاد نصر)زاگرس 
700,000,000700,000,000-ندارد ماه2

کرمانشاه69
تهیه مصالح و اجرای خط کشی ترافیکی با رنگ دو جزئی در 

6سطح حوزه شهرداری منطقه 
101/6/101951395/07/12

 6شهرداری منطقه 

کرمانشاه
250,000,000250,000,000-ندارد ماه2

کرمانشاه70
تهیه مصالح و اجرای خط کشی ترافیکی با رنگ دو جزئی در 

4سطح حوزه شهرداری منطقه 
101/4/98671395/07/19

 4شهرداری منطقه 

کرمانشاه
250,000,000250,000,000-ندارد ماه1

91,278,751,867107,720,265,018

318,574,888,107353,907,461,404 (70 تا 1ردیف های )جمع کلی 

(70 تا 61ردیف های )جمع جزیی 
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مبلغ اولیه قرارداد
مبلغ اولیه قرارداد بعالوه 

 افزایش25%
(ریال)(ریال)

تعدیل تاریخ قراردادردیف
طرف قرارداد مقابل 

رنگ سازان غرب

1401.10.01:   تاریخ به روز رسانی تا اآلن توسط شرکت رنگسازان غرب1383مشخصات پروژه های انجام شده از سال 

ابالغ افزایش 

25%
استان

مدت اولیۀ 

پیمان
شماره قررداد موضوع پروژه

83/105151395/10/05خط کشی راه های استان ایالمایالم71

اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای 

استان ایالم

1,672,057,5521,672,057,552-ندارد ماه2

کرمانشاه72
تهیه مصالح و اجرای خط کشی ترافیکی با رنگ دو جزئی و 

8سرد ترافیکی در سطح حوزه شهرداری منطقه 
101/8/118431395/10/11

 8شهرداری منطقه 

کرمانشاه
250,000,000250,000,000-ندارد ماه4

کرمانشاه73
خط کشی راه های حوزۀ استحفاظی استان کرمانشاه از 

نوع رنگ ترافیکی سرد
71/112811396/03/25

اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای 

استان کرمانشاه

28,200,000,00035,250,000,000داردندارد ماه12

ایالم74
-ایوان-شهرستان های ایالم )خط کشی راه های استان ایالم 

(چرداول و ملکشاهی-سیروان
83/139411396/07/16

اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای 

استان ایالم

7,810,000,0007,810,000,000-دارد ماه9

کرمانشاه75
اجرای عملیات خط کشی راه های حوزۀ استحفاظی 

استان کرمانشاه از نوع رنگ سرد ترافیکی
71/419841396/10/16

اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای 

استان کرمانشاه

33,053,056,43333,053,056,433-ندارد ماه12

کرمانشاه76
اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی و نیز اجرای رنگ 

دوجزیی در تمامی محورهای مواصالتی استان کرمانشاه
71/24781398/01/24

اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای 

استان کرمانشاه

112,820,254,601112,820,254,601-دارد ماه12

10,045,002,71210,045,002,712-ندارد ماه6شهرداری کرمانشاه101/230361398/05/22تهیه و اجرای رنگ دوجزیی اسپری محوریکرمانشاه77

قزوین78
خرید رنگ ترافیکی، تینر و گالسبید جهت ایمن سازی راه 

های استان قزوین
15/472451398/12/15

اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای 

استان قزوین

40,185,260,00040,185,260,000-ندارد ماه8

101/2/193891398/12/26تهیه و اجرای رنگ گرم ترافیکی از نوع اسپری و اسکریدکرمانشاه79
 2شهرداری منطقه دو

کرمانشاه
850,000,000850,000,000-ندارد ماه1

101/1/242001398/12/27تهیه مصالح و اجرای خط کشی ترافیکی محوری با رنگ سردکرمانشاه80
 1شهرداری منطقه یک

کرمانشاه
3,229,627,6803,229,627,680-ندارد ماه1

238,115,258,978245,165,258,978

556,690,147,085599,072,720,382

(80 تا 71ردیف های )جمع جزیی 

(80 تا 1ردیف های )جمع کلی 
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مبلغ اولیه قرارداد
مبلغ اولیه قرارداد بعالوه 

 افزایش25%
(ریال)(ریال)

تعدیل تاریخ قراردادردیف
طرف قرارداد مقابل 

رنگ سازان غرب

1401.10.01:   تاریخ به روز رسانی تا اآلن توسط شرکت رنگسازان غرب1383مشخصات پروژه های انجام شده از سال 

ابالغ افزایش 

25%
استان

مدت اولیۀ 

پیمان
شماره قررداد موضوع پروژه

101/7/174091398/12/28تهیه و اجرای رنگ سرد ترافیکیکرمانشاه81
 7شهرداری منطقه هفت

کرمانشاه
3,280,000,0003,280,000,000-ندارد ماه3

64/45901399/02/15خرید رنگ سرد ترافیکیهرمزگان82

اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای 

استان هرمزگان

12,349,444,55012,349,444,550-ندارد ماه1

خوزستان83
تهیه و اجرای رنگ گرم ترافیکی به روش اسکرید در دو محل 

پروژه ایستگاه های گاز حسینیه اهواز و اندیمشک

98006-

PC00-CI-

CON-009_A

1399/04/04
شرکت مهندسی توسعه 

هدیش پارس
7,525,000,0007,525,000,000نداردندارد روز34

کرمانشاه84
از نوع  (خ6-پ3)تهیه و اجرای خط کشی منقطع و متناوب 

رنگ سرد ترافیکی
101/3/80981399/05/16

 3شهرداری منطقه سه

کرمانشاه
3,280,000,0003,280,000,000-ندارد ماه3

کرمانشاه85
تهیه و اجرای رنگ سرد محوری و دوجزیی ترافیکی سطح 

شهر کرمانشاه
10,605,004,06713,256,255,084داردندارد ماه6شهرداری کرمانشاه101/390541399/07/23

کرمانشاه86

تهیه مصالح و خرید رنگ سرد ترافیکی و دوجزیی به همراه 

 استان 99گالسبید جهت اجرای عملیات خط کشی سال 

کرمانشاه

71/428451399/08/19

اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای 

استان کرمانشاه

45,466,669,40045,466,669,400-ندارد ماه9

کرمانشاه87
اجرای خط کشی در تمامی محورهای روستایی و فرعی استان 

1399کرمانشاه در سال 
71/460411399/09/05

اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای 

استان کرمانشاه

19,586,888,06824,483,610,085دارددارد ماه12

تهران88

خط کشی معابر و خیابان های سطح شرکت سایپا و 

 7000سایت های تابعه با رنگ سرد ترافیکی به میزان 

متر طول

805,000,000805,000,000نداردندارد ماه1شرکت سایپا13995881399/11/11

کرمانشاه89
خرید رنگ جهت استفاده در عملیات راهداری استان 

کرمانشاه
71/114271400/03/17

اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای 

استان کرمانشاه

4,484,000,0004,484,000,000-ندارد ماه1

کرمان90
کف سازی و اجرای اپوکسی کف پوش اتاق های بر ق شرکت 

توسعه آهن و فوالد گل گهر
1400/06/29 ق00/1205

شرکت توسعه آهن و 

فوالد گل گهر
4,423,600,0004,423,600,000ندارد ماه1

111,805,606,085119,353,579,119

668,495,753,170718,426,299,501

(90 تا 81ردیف های )جمع جزیی 

(90 تا 1ردیف های )جمع کلی 
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مبلغ اولیه قرارداد
مبلغ اولیه قرارداد بعالوه 

 افزایش25%
(ریال)(ریال)

تعدیل تاریخ قراردادردیف
طرف قرارداد مقابل 

رنگ سازان غرب

1401.10.01:   تاریخ به روز رسانی تا اآلن توسط شرکت رنگسازان غرب1383مشخصات پروژه های انجام شده از سال 

ابالغ افزایش 

25%
استان

مدت اولیۀ 

پیمان
شماره قررداد موضوع پروژه

کرمانشاه91
خرید رنگ جهت خط کشی در بزرگراه کربال و محورهای 

شریانی استان کرمانشاه
71/363421400/08/04

اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای 

استان کرمانشاه

36,027,000,00045,033,750,000داردندارد ماه6

71/430051400/09/06خرید رنگ جدول، رنگ روغنی و حاللکرمانشاه92

اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای 

استان کرمانشاه

6,399,000,0006,399,000,000-ندارد ماه3

تهران93
تهیه مصالح، حمل و اجرای زیرسازی، ترمیم و رنگ آمیزی 

نمای پروژه غدیر یافت آباد، تهران
224/406/5261400/09/15

صندوق تعاون و سرمایه 

گذاری مسکن ودجا
12,750,000,00012,750,000,000داردندارد روز40

کرمانشاه94
راه )خرید رنگ های ترافیکی جهت محورهای غیر شریانی 

در استان کرمانشاه (های جمع کننده دو خطه و راه های محلی
71/155981401/03/24

اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای 

استان کرمانشاه

64,340,000,00080,425,000,000داردندارد ماه6

کرمانشاه95
تهیه و اجرای رنگ دو جزیی در محورهای مختلف مواصالتی 

استان کرمانشاه
71/254961401/05/06

اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای 

استان کرمانشاه

9,919,000,0009,919,000,000-دارد ماه3

83/136141401/05/24خرید رنگ سرد ترافیکی ایالم، ایوان، چوار و ملکشاهیایالم96

اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای 

استان ایالم

22,145,000,00022,145,000,000-ندارد ماه10

83/136201401/05/24خرید رنگ سرد ترافیکی چرداول، سیروان و هلیالنایالم97

اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای 

استان ایالم

18,759,500,00018,759,500,000-ندارد ماه10

کرمانشاه98
تهیه و اجرای رنگ دو جزیی در بزرگراه راه کربال استان 

کرمانشاه
71/359231401/06/19

اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای 

استان کرمانشاه

8,720,000,0008,720,000,000-دارد ماه5

71/484961401/08/16اجرای رنگ دو جزیی در راه های شریانی در استان کرمانشاهکرمانشاه99

اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای 

استان کرمانشاه

9,979,200,0009,979,200,000-دارد ماه5

کرمانشاه100

خرید رنگ سرد ترافیکی، گالسبید و تینر جهت اجرای 

عملیات خط کشی راه های فرعی و روستایی حوزه 

استحفاظی استان کرمانشاه

71/523151401/09/01

اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای 

استان کرمانشاه

144,481,754,400144,481,754,400

333,520,454,400358,612,204,400

1,002,016,207,5701,077,038,503,901 (100 تا 1ردیف های )جمع کلی 

(100 تا 91ردیف های )جمع جزیی 
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مبلغ اولیه قرارداد
مبلغ اولیه قرارداد بعالوه 

 افزایش25%
(ریال)(ریال)

تعدیل تاریخ قراردادردیف
طرف قرارداد مقابل 

رنگ سازان غرب

1401.10.01:   تاریخ به روز رسانی تا اآلن توسط شرکت رنگسازان غرب1383مشخصات پروژه های انجام شده از سال 

ابالغ افزایش 

25%
استان

مدت اولیۀ 

پیمان
شماره قررداد موضوع پروژه

71/552461401/09/14پروژه خرید رنگ سرد ترافیکی در استان کرمانشاهکرمانشاه101

اداره کل راهداری و 

حمل و نقل جاده ای 

استان کرمانشاه

9,299,695,5009,299,695,500-ندارد ماه1

102

103

104

105

106

107

108

109

110

9,299,695,5009,299,695,500

1,011,315,903,0701,086,338,199,401

(110 تا 101ردیف های )جمع جزیی 

(110 تا 1ردیف های )جمع کلی 
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