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شفک شفک هبهب   طوبرم   طوبرم یاه   یاه هصقانم   هصقانم رابخا   رابخا

هبنشود 1400/08/17 2021/11/08 زورما  تسیقاب . لاس 1400  رخآ  ات  یراک  زور  طقف 109  هدنامیقاب  زور   133 زا
تسوا رکف  تعسو  هزادنا  هب  سک  ره  ناهج 

3929020 دامن : سراپ  دک 
نارهت 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/22خیرات  دانسا : تلهم 
1100092160000313 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

دیئامن تمیق  مالعا  تسویپ  مرف  حرش  هب  نایتشهب  ینمیا  نیتوپ  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
1100092160000313 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  : رادیرخ هاگتسد  مان 
1400/08/30 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 

دیئامن تمیق  مالعا  تسویپ  مرف  حرش  هب  نایتشهب  ینمیا  نیتوپ  زاین : یلک  حرش 
: مالقا

فيدر الاکفيدر الاک الاکدکدک   الاک مان   شرامشمان شرامش دحاو   رادقمدحاو رادقم دادعت /  /  زايندادعت زاين خيرات   خيرات

زیاس 1216424117310001444 یمرچ  هاتوک  قاس  ینمیا  شفک 
نایتشهب رگیات  3591400/08/24تفجلدم 

دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لاسرا  لمح و  یریگراب  هنیزه  تسیمازلا  شورف  روتکاف  رد  یتسپ  دک  هارمه  هب  هدنشورف  یلم  هرامش  ای  یداصتقا  دک  جرد  : رادیرخ تاحیضوت 
ددرگ  لاسرا  همیمض و  هدوزفا  شزرارب  تایلام  هگرب  ددرگ  لاسراو  همیمض  هدشاضما  رهم  شورف  روتکاف  شیپ 

دامرف هعجارم  ناریا  داتس  هناماس  هب  یهگآ  نیا  لماک  تاعالطا  تفایرد  تهج 
دامن دامن هدافتسا   هدافتسا اهاه   هداد   هداد دامن   دامن سراپ   سراپ تیاس   تیاس ردرد   یهگآ   یهگآ لصا   لصا ریوصت   ریوصت زازا   امتح   امتح هصقانم   هصقانم ردرد   تکرش   تکرش یارب   یارب

نارهت نارهت , نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 12  زا  هرامش 1  یهگآ 

3929468 دامن : سراپ  دک 
ریاس 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/19خیرات  دانسا : تلهم 
1200003023000404 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

شفک نشپاک و  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
1200003023000404 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 

روشک یکشزپماد  نامزاس  : رادیرخ هاگتسد  مان 
1400/08/30 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 

شفک  نشپاک و  زاین : یلک  حرش 
شفک کاشوپ و  الاک : هورگ 

ددرگیم مالعا  دات  زا  سپ  زیاس  یدنب و  گنر  تسیمازلا -  هنومن  هئارا  بوغرم -  تیفیک  سنج و  زاین : دروم  یالاک  تاصخشم 
لیوحت زا  سپ  زور  کچ 20  رودص  تسا -  لطاب  دادرارق  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  دیق  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  تبث  هدنشورف -  اب  هنومن  لاسرا  لمح و  : رادیرخ تاحیضوت 

الاک - 
دامرف هعجارم  ناریا  داتس  هناماس  هب  یهگآ  نیا  لماک  تاعالطا  تفایرد  تهج 

دامن دامن هدافتسا   هدافتسا اهاه   هداد   هداد دامن   دامن سراپ   سراپ تیاس   تیاس ردرد   یهگآ   یهگآ لصا   لصا ریوصت   ریوصت زازا   امتح   امتح هصقانم   هصقانم ردرد   تکرش   تکرش یارب   یارب

نارهت نفلت , : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 12  زا  هرامش 2  یهگآ 

3929673 دامن : سراپ  دک 
ریاس 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/20خیرات  دانسا : تلهم 
1100005312000108 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

دوش هعجارم  تسویپ  مالعتسا  مرف  هب  افطل  هدش  هدافتسا  هباشم  یاه  دک  ناریازا  مالعتسا  یهگآ : ناونع 

نارهت هقطنم  یتفن  یاه  هدروآرف  شخپ  تیریدم  رازگ : هصقانم  1

روشک یکشزپماد  نامزاس  رازگ : هصقانم  2

یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  درکرهش  یرادرهش  رازگ : هصقانم  3

https://www.parsnamaddata.com
mailto:Info@parsnamaddata.com
https://www.parsnamaddata.com/userfile/tender/scan/14000817/3929020_1100092160000313_4c355564-489e-48b4-90f7-39fdf8203453.jpg
https://www.parsnamaddata.com/sitemonaghesat
https://www.parsnamaddata.com/monaghesehha
https://www.parsnamaddata.com/auction.html
https://www.parsnamaddata.com/monagheseh
https://www.parsnamaddata.com/userfile/tender/scan/14000817/3929468_1200003023000404_d05db899-85c7-41fd-8398-e317fc4c1217.jpg
https://www.parsnamaddata.com/sitemonaghesat
https://www.parsnamaddata.com/monaghesehha
https://www.parsnamaddata.com/auction.html
https://www.parsnamaddata.com/monagheseh


1100005312000108 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  درکرهش  یرادرهش  : رادیرخ هاگتسد  مان 

1400/08/22 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 
دوش  هعجارم  تسویپ  مالعتسا  مرف  هب  افطل  هدش  هدافتسا  هباشم  یاه  دک  ناریازا  زاین : یلک  حرش 

: مالقا
فيدر الاکفيدر الاک الاکدکدک   الاک مان   شرامشمان شرامش دحاو   رادقمدحاو رادقم دادعت /  /  زايندادعت زاين خيرات   خيرات

هرب11144331140230015 مرچ  چم  رود  شک  خن  هنادرم  شکتسد 
دهشم مرچ  یتراجت  مان   R510 لدم 421400/08/25تفجیا 

21144313947260001
کیلیرکا دصرد  سنج 90  هداس  هنادرم  هالک 

هتسب یدنب  هتسب  عون  نولیان  دصرد  و 10 
زنیج یتوج  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1 

مشق ناتک  اوآ  هدننک  هضرع  عجرم 
421400/08/25ددع

زیاس 3216424107451001743 یمرچ  یلنسرپ  مرف  ینمیا  شفک 
421400/08/25تفجنابهگن

42164261767380002
یا هچراپ  سنج  راولش  نشپاک و  راک  سابل 

ناماگشیپ هدننک  هضرع  عجرم  روج  زیاس 
نایناریا ظفاحم 

241400/08/25تسد

دامرف هعجارم  ناریا  داتس  هناماس  هب  یهگآ  نیا  لماک  تاعالطا  تفایرد  تهج 
دامن دامن هدافتسا   هدافتسا اهاه   هداد   هداد دامن   دامن سراپ   سراپ تیاس   تیاس ردرد   یهگآ   یهگآ لصا   لصا ریوصت   ریوصت زازا   امتح   امتح هصقانم   هصقانم ردرد   تکرش   تکرش یارب   یارب

درک رهش  یرایتخب , لاحم و  راهچ  نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 12  زا  هرامش 3  یهگآ 

3929746 دامن : سراپ  دک 
نارهت 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/20خیرات  دانسا : تلهم 
1100001008000153 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

یعیبط مرچ  هنانز  شفک  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
1100001008000153 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  : رادیرخ هاگتسد  مان 
1400/09/30 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 

یعیبط مرچ  هنانز  شفک  زاین : یلک  حرش 
: مالقا

فيدر الاکفيدر الاک الاکدکدک   الاک مان   شرامشمان شرامش دحاو   رادقمدحاو رادقم دادعت /  /  زايندادعت زاين خيرات   خيرات

11145200212140003
لدم  PVC هریز یمرچ  هنانز  یمسر  شفک 
هضرع عجرم  ییاوقم  هبعج  روج  زیاس   TC4

زیربت شفک  هشوخ  یتارداص  هدننک 
271400/09/17تفج

یناریا یالاک  : رادیرخ تاحیضوت 
دامرف هعجارم  ناریا  داتس  هناماس  هب  یهگآ  نیا  لماک  تاعالطا  تفایرد  تهج 

دامن دامن هدافتسا   هدافتسا اهاه   هداد   هداد دامن   دامن سراپ   سراپ تیاس   تیاس ردرد   یهگآ   یهگآ لصا   لصا ریوصت   ریوصت زازا   امتح   امتح هصقانم   هصقانم ردرد   تکرش   تکرش یارب   یارب

نارهت نارهت , نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 12  زا  هرامش 4  یهگآ 

3929801 دامن : سراپ  دک 
ناتسدرک 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/19خیرات  دانسا : تلهم 
1100090862000193 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

یتسویپ تسیل  ربارب  یناشن  شتآ  تازیهجت  سابل و  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
1100090862000193 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 

ناتسدرک ناتسا  زقس  یرادرهش  : رادیرخ هاگتسد  مان 
1400/09/30 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 

یتسویپ تسیل  ربارب  یناشن  شتآ  تازیهجت  سابل و  زاین : یلک  حرش 
: مالقا

فيدر الاکفيدر الاک الاکدکدک   الاک مان   شرامشمان شرامش دحاو   رادقمدحاو رادقم دادعت /  /  زايندادعت زاين خيرات   خيرات

12745200780020005
XXL زیاس یناشن  شتآ  یتایلمع  سابل 

هضرع عجرم  دالیم  عیانص  هدنزاس  عجرم 
عافد عیانص  نامزاس  هدننک 

21400/08/25ددع

یدمحا 09189846252 : رادیرخ تاحیضوت 

نارهت یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  رازگ : هصقانم  4

ناتسدرک ناتسا  زقس  یرادرهش  رازگ : هصقانم  5
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یدمحا 09189846252 : رادیرخ تاحیضوت 
دامرف هعجارم  ناریا  داتس  هناماس  هب  یهگآ  نیا  لماک  تاعالطا  تفایرد  تهج 

دامن دامن هدافتسا   هدافتسا اهاه   هداد   هداد دامن   دامن سراپ   سراپ تیاس   تیاس ردرد   یهگآ   یهگآ لصا   لصا ریوصت   ریوصت زازا   امتح   امتح هصقانم   هصقانم ردرد   تکرش   تکرش یارب   یارب

زقس ناتسدرک , نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 12  زا  هرامش 5  یهگآ 

3930590 دامن : سراپ  دک 
ریاس 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/19خیرات  دانسا : تلهم 
1200005867000171 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

 ( . تسویپ قباطم  لدم B410 و ( ..  کرا  ینمیا  شفک   - PSC مرآ اب  توس  رلیوب  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
1200005867000171 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  : رادیرخ هاگتسد  مان 
1400/09/01 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 

تسویپ . )  قباطم  لدم B410 و ( ..  کرا  ینمیا  شفک   - PSC مرآ اب  توس  رلیوب  زاین : یلک  حرش 
شفک کاشوپ و  الاک : هورگ 

 B410 لدم کرا  ینمیا  شفک   - PSC مرآ اب  توس  رلیوب  دک 2164261087620007  ناریا  زاین : دروم  یالاک  تاصخشم 
یلع 06153507495 روپ  ریما  یاقآ  رظان  سانشراک  سامت  هرامش  دشاب .  یم  تسویپ  یتساوخ  رد  دراوم  تسیل  دشاب .  یم  تسویپ  دیرخ  طیارش  : رادیرخ تاحیضوت 

دامرف هعجارم  ناریا  داتس  هناماس  هب  یهگآ  نیا  لماک  تاعالطا  تفایرد  تهج 
دامن دامن هدافتسا   هدافتسا اهاه   هداد   هداد دامن   دامن سراپ   سراپ تیاس   تیاس ردرد   یهگآ   یهگآ لصا   لصا ریوصت   ریوصت زازا   امتح   امتح هصقانم   هصقانم ردرد   تکرش   تکرش یارب   یارب

رهشمرخ نفلت , : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 12  زا  هرامش 6  یهگآ 

3930683 دامن : سراپ  دک 
دمحاریوب هیولیگهک و  1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/22خیرات  دانسا : تلهم 
1100091797000078 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

دکناریا .) دشابیم تسویپ  تاصخشم  . نهاریپ اب  هارمه  راولش  جنرف و  - شکتسد - نکمرگ - باروج - راک هالک  - دنبرمک - یکشم شفک  - تسارح راولش  نهاریپ و  دیرخ  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
( دشابیم هباشم 

1100091797000078 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 
دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  زاگ  تکرش  : رادیرخ هاگتسد  مان 

1400/09/08 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 
دکناریا .) دشابیم تسویپ  تاصخشم  . نهاریپ اب  هارمه  راولش  جنرف و  - شکتسد - نکمرگ - باروج - راک هالک  - دنبرمک - یکشم شفک  - تسارح راولش  نهاریپ و  دیرخ  زاین : یلک  حرش 

( دشابیم هباشم 
: مالقا

فيدر الاکفيدر الاک الاکدکدک   الاک مان   شرامشمان شرامش دحاو   رادقمدحاو رادقم دادعت /  /  زايندادعت زاين خيرات   خيرات

12011210007830001
هچراپ سنج  هنادرم  یماظن  یرادا  نهاریپ 

ینوفلس هتسب   SW2 لدم  XXL زیاس نورتت 
داژن یداوج  نسح  هدنزاس  عجرم  یددع   1

داژن یداوج  نسح  هدننک  هضرع  عجرم 
101400/09/02ددع

21144510377360001
یا هچراپ  سنج  یرادا  هنادرم  راولش  تک و 

بط نیرتآ  هدننک  هضرع  عجرم  زیاس 52-36 
ناهج شقن 

51400/09/02تسد

روج31144331501260001 حرط  زیاس 5  یخن  هنادرم  شکتسد 
زودلا یتعنص  هدننک  هضرع  عجرم  31400/09/02تفجهنود 

41144590007830001

رتسا و یلپ  سنج  هنادرم  راولش  نکمرگ و 
هتسب عون   N65J لدم زیاس  یرف  زیاس  هبنپ 

یتراجت مان  یتس  ینوفلس 1  هتسب  یدنب 
نسح هدننک  هضرع  عجرم  داژن  یداوج  نسح 

داژن یداوج 

61400/09/02تسد

51144240007830001
ینوتساف هچراپ  سنج  یرادا  هنادرم  باروج 

یددع ینوفلس 1  هتسب   NB9 لدم زیاس  یرف 
عجرم داژن  یداوج  نسح  هدنزاس  عجرم 

داژن یداوج  نسح  هدننک  هضرع 
151400/09/02تفج

62011620007830001
هچراپ سنج  هنادرم  یماظن  یرادا  هالک 

ینوفلس هتسب   KP5 لدم زیاس 8  ینوتساف 
داژن یداوج  نسح  هدنزاس  عجرم  یددع   1

داژن یداوج  نسح  هدننک  هضرع  عجرم 
101400/09/02ددع

72012500007830001
مرچ سنج  هنادرم  یماظن  یرادا  دنبرمک 

ینوفلس 1 هتسب   K32 لدم زیاس  یرف  زیاس 
داژن یداوج  نسح  هدنزاس  عجرم  101400/09/02ددعیددع 

رهشمرخ یدرونایردوردنب  لک  هرادا  رازگ : هصقانم  6

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  زاگ  تکرش  رازگ : هصقانم  7
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داژن یداوج  نسح  هدنزاس  عجرم  یددع 
داژن یداوج  نسح  هدننک  هضرع  عجرم 

81145200970860001
هیور سنج  یلنسرپ  هنادرم  یمسر  شفک 

لدم 358 زیاس 44-40   PU هریز مرچ و 
زربلا یتراجت  مان  یتفج  ییاوقم 12  نتراک 

روپ میرک  یعراز  دمحا  هدننک  هضرع  عجرم 
101400/09/02نتراک

یراذگراب دات و  ار  همیمض  مرف  هک  ییاه  تساوخرد  هب  . دیئامن یراذگراب  هدومن  اضما  رهم و  ار  دشابیم  ینف  تاصخشم  لماش  هک  تسویپ  مرف  امتح  افطل و  : رادیرخ تاحیضوت 
.09177423915 دوش هتفرگ  سامت  یبیرغ  یاقآ  اب  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  یارب  . دوش یمن  یگدیسر  دنیامنن 

دامرف هعجارم  ناریا  داتس  هناماس  هب  یهگآ  نیا  لماک  تاعالطا  تفایرد  تهج 
دامن دامن هدافتسا   هدافتسا اهاه   هداد   هداد دامن   دامن سراپ   سراپ تیاس   تیاس ردرد   یهگآ   یهگآ لصا   لصا ریوصت   ریوصت زازا   امتح   امتح هصقانم   هصقانم ردرد   تکرش   تکرش یارب   یارب

جوسای دمحاریوب , هیولیگهک و  نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 12  زا  هرامش 7  یهگآ 

3930769 دامن : سراپ  دک 
یوضر ناسارخ  1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/21خیرات  دانسا : تلهم 
1100090930000169 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

ددع روش 200  هشیش  دشابیم  زکرم  رظن  دم  رتم  ژارتم 600  تناس و  ضرع 100  فیظنت  لامتسد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قباطم  هدنیوش  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
دشابیم زکرم  تساوخرد 

1100090930000169 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  : رادیرخ هاگتسد  مان 

1400/08/27 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 
ددع روش 200  هشیش  دشابیم  زکرم  رظن  دم  رتم  ژارتم 600  تناس و  ضرع 100  فیظنت  لامتسد  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  تسویپ  تسیل  قباطم  هدنیوش  زاین : یلک  حرش 

دشابیم  زکرم  تساوخرد 
: مالقا

فيدر الاکفيدر الاک الاکدکدک   الاک مان   شرامشمان شرامش دحاو   رادقمدحاو رادقم دادعت /  /  زايندادعت زاين خيرات   خيرات

15452160426260004
یتراجت مان   cm 20 هزیناولاگ یت  یخن  یرس 

یتامدخ ینف و  هدننک  هضرع  عجرم  یسیع 
یسیع

501400/08/27ددع

22131810403970002
دک 129- تارقف  نوتس  یحارج  یت  هتسد 

عجرم یددع  یکیتسالپ 1  هسیک   568
هدننک هضرع  عجرم   LIFE SPINE هدنزاس

داگراساپ نامرد  کتراف 
801400/08/27ددع

32161130922410002
یلپ فرظ  یرطع  هحیار  اب  یوش  هشیش  عیام 

عجرم اتشرف  یتراجت  مان   g 500 ینلیتا
امیل وش  لگ  هدیدپ  هدننک  هضرع 

2001400/08/27ددع

یاه42161210010820003 لگ  هحیار  اب  یتسد  ییوشسابل  ردوپ 
ایرد  kg 0/5 ییاوقم هبعج  3001400/08/27هبعجیراهب 

5116993006922000140x50 cm فیظنت هناخزپشآ  لامتسد 
سیواس یددع  ینوفلس 5  6001400/08/27هتسبهتسب 

کاپ61152120053740006 یت  یکیتسالپ  وش  نیشام  یتسد  وراج 
یمق ییاکب  نسحم  دیس  هدننک  هضرع  1001400/08/27ددععجرم 

لدم71145200073050015 زیاس 40-45   EVA هنادرم ییاپمد 
نیچرواپ یتراجت  مان  1001400/08/27تفجاموپ 

09381391491 یلام :  سانشراک  یدمحا  یاقآ   09155238046 ینف :  سانشراک  ناسانشراک  اب  هرکاذم  ددرگ  هعلاطم  تسویپ  لیاف  یراذگ  تمیق  زا  لبق  : رادیرخ تاحیضوت 
 ( sms پآ و ستاو  ییوگخساپ  ییایحی ( 

دامرف هعجارم  ناریا  داتس  هناماس  هب  یهگآ  نیا  لماک  تاعالطا  تفایرد  تهج 
دامن دامن هدافتسا   هدافتسا اهاه   هداد   هداد دامن   دامن سراپ   سراپ تیاس   تیاس ردرد   یهگآ   یهگآ لصا   لصا ریوصت   ریوصت زازا   امتح   امتح هصقانم   هصقانم ردرد   تکرش   تکرش یارب   یارب

دهشم یوضر , ناسارخ  نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 12  زا  هرامش 8  یهگآ 

3930792 دامن : سراپ  دک 
نارهت 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/19خیرات  دانسا : تلهم 
1100001105001928 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

زیربت هدیدپ  نتاپ  اسآ  لدم  یرادا  هنادرم  شفک  تفج  مالعتسا 62  یهگآ : ناونع 
1100001105001928 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  : رادیرخ هاگتسد  مان 

دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  نامرد  تنواعم  رازگ : هصقانم  8

ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  رازگ : هصقانم  9
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ناریا تفن  تارباخم  هلول و  طوطخ  تکرش  : رادیرخ هاگتسد  مان 
1400/08/26 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 

زیربت هدیدپ  نتاپ  اسآ  لدم  یرادا  هنادرم  شفک  تفج   62 زاین : یلک  حرش 
: مالقا

فيدر الاکفيدر الاک الاکدکدک   الاک مان   شرامشمان شرامش دحاو   رادقمدحاو رادقم دادعت /  /  زايندادعت زاين خيرات   خيرات

11145200587670001
لدم هنادرم  یلنسرپ  یمرچ  یمسر  شفک 

عجرم نتاپ  یتراجت  مان  زیاس 47-38  ارتاس 
زیربت هدیدپ  نتاپ  هدننک  هضرع 

621400/08/24تفج

دامنرکذ لاسراروتکاف  شیپرد  هدش  هیارا  یالاک  دنربو  تاصخشم  افطل  : رادیرخ تاحیضوت 
دامرف هعجارم  ناریا  داتس  هناماس  هب  یهگآ  نیا  لماک  تاعالطا  تفایرد  تهج 

دامن دامن هدافتسا   هدافتسا اهاه   هداد   هداد دامن   دامن سراپ   سراپ تیاس   تیاس ردرد   یهگآ   یهگآ لصا   لصا ریوصت   ریوصت زازا   امتح   امتح هصقانم   هصقانم ردرد   تکرش   تکرش یارب   یارب

یر نارهت , نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 12  زا  هرامش 9  یهگآ 

3931032 دامن : سراپ  دک 
یقرش ناجیابرذآ  1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/27خیرات  دانسا : تلهم 
: - یهگآ یقرش 1400.8.17هرامش  ناجیابرذآ  یلحم  عبنم :

مالقا تازیهجت و  دیرخ  هصقانم  یهگآ : ناونع 
؟ هصقانم یهگآ  یهگآ : حرش 

تازیهجت و هورگراک و  یصصخت  یسررب  هخروم 1400.8.5 و  هرامش 11/9465  هب  نامزاس  مرتحم  هریدم  تئیه  هبوصم  ربارب  دراد  رظن  رد  زیربت  یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس 
یمومع ناوخارف  قیرط  زا  لیذ  حرش  هب  نامزاس  ینابیتشپ  یتایلمع و  دحاو  زاین  دروم  مالقا  تازیهجت و  دیرخ  هب  تبسن  زیربت  رهش  نالک  یرادرهش  یوس  زا  یلام  نیمات  اب  نامزاس و  تالآ  نیشام 

دیامن مادقا 
یداهنشیپ یاه  تمیق  لماک و  تاصخشم  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا  زور  هد  تدم  فرظ  هب  دیامن  یم  توعد  ینوناق  یاهزوجم  ییاراد  طیارش و  دجاو  یقوقح  یقیقح و  صاخشا  اهتکرش و  زا  اذل   

زا سپ  زور  جنپ  تدم  فرظ  هجیتن  یسررب و  یصصخت  هتیمک  رد  ات  لیوحت  هقبط ۲  سردم  نابایخ  شبن  یناقاخ  نابایخ  زیربت  رد  عقاو  نامزاس  یلام  هرادا  هب  هتسب  رس  بوتکم و  تروص  هب  ار  دوخ 
دوب دهاوخن  تاداهنشیپ  در  ای  دات  هلزنم  هب  ناوخارف  رد  تکرش  دوب و  دهاوخ  راتخم  تاداهنشیپ  لوبق  ای  در  رد  نامزاس  ًانمض  دیسر  دهاوخ  عالطا  هب  ینوناق  لحارم  یط  یارب  تاداهنشیپ  ییاشگزاب 

تاحیضوت
دشاب یم  دازا  یئزج  ای  یلک  تروص  هب  ناوخارف  رد  تکرش 

نفلت 02135231114 هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج  دنناوت  یم  نایضاقتم 
دنریگب سامت  هارمه 09144788669  هرامش  و 

تازیهجت  حرش  یتساوخرد  دادعت 
تاحیضوت  

قیرح راولش  تکروا و  قیرح  لماک  تسد سابل  حالصیذ300  عجارم  دات  دروم  ربتعم و  درادناتسا  یاراد 
قیرح  هالک  تفج   حالصیذ300  عجارم  دات  دروم  ربتعم و  درادناتسا  یاراد   

قیرح همکچ  تفج  حالصیذ300  عجارم  دات  دروم  ربتعم و  درادناتسا  یاراد   
هطوبرم  تازیهجت  اب  یصاوغ  لماک  تسد سابل  حالصیذ10  عجارم  دات  دروم  ربتعم و  درادناتسا  یاراد   

هطوبرم یدارفنا  تازیهجت  اب  ناتسهوک  صوصخم  تسد سابل  حالصیذ10  عجارم  دات  دروم  ربتعم و  درادناتسا  یاراد   
( یا هلوک   aft  ) تسیم رتاو  هدننک  شوماخ  هاگتسد  هاگتسد   حالصیذ100  عجارم  دات  دروم  ربتعم و  درادناتسا  یاراد   

یکیلوردیه  تاجن  لماک  تازیهجت  هاگتسد  حالصیذ10  عجارم  دات  دروم  ربتعم و  درادناتسا  یاراد   
لماک  یسفنت  هاگتسد  هاگتسد  حالصیذ200  عجارم  دات  دروم  ربتعم و  درادناتسا  یاراد   
یسفنت هاگتسد  یکدی  نلاب  هاگتسد   حالصیذ200  عجارم  دات  دروم  ربتعم و  درادناتسا  یاراد   

یسفنت  هاگتسد  یکدی  کسام  ددع  حالصیذ200  عجارم  دات  دروم  ربتعم و  درادناتسا  یاراد   
لباترپ تاجن  کشت  هاگتسد   حالصیذ2  عجارم  دات  دروم  ربتعم و  درادناتسا  یاراد   

توافتم یاهزیاس  رد  هطوبرم  تالاصتا  گنیلبوک و  لیدبت  گنیلبوک و  عاونا  مزال  دادعت  حالصیذهب  عجارم  دات  دروم  ربتعم و  درادناتسا  یاراد   
تاجن هیاپ  هس  هاگتسد  حالصیذ10  عجارم  دات  دروم  ربتعم و  درادناتسا  یاراد   

چنیا لزان 1.5 و 2.5  ددع  مادک 50  حالصیذره  عجارم  دات  دروم  ربتعم و  درادناتسا  یاراد   

چنیا یکیتسال 1.5 و 2.5  گنلیش  مادک 100  ره 
حالصیذهتشر عجارم  دات  دروم  ربتعم و  درادناتسا  یاراد   

زاف  قرب 3  روتارنژ  هاگتسد   حالصیذ10  عجارم  دات  دروم  ربتعم و  درادناتسا  یاراد   
دود هیلخت  هیوهت و  هاگتسد  هاگتسد  حالصیذ20  عجارم  دات  دروم  ربتعم و  درادناتسا  یاراد   

یشتا  هرا  یروتوم  شرب  هاگتسد  هاگتسد   حالصیذ20  عجارم  دات  دروم  ربتعم و  درادناتسا  یاراد   
یلا تیفرظ 2500  اب  تسیم  رتاو  پمپ  متسیس  هب  ینت  وکیمآ 6  یوردوخ  زیهجت  یحارط و   

با رتیل  هاگتسد 3000  عجارم 9  دات  دروم  ربتعم و  درادناتسا  یاراد  مزاول  تاعطق و   
حالصیذ

دامن دامن هدافتسا   هدافتسا اهاه   هداد   هداد دامن   دامن سراپ   سراپ تیاس   تیاس ردرد   یهگآ   یهگآ لصا   لصا ریوصت   ریوصت زازا   امتح   امتح هصقانم   هصقانم ردرد   تکرش   تکرش یارب   یارب

زیربت یرادرهش  ینمیا  تامدخ  یناشن و  شتآ  نامزاس  رازگ : هصقانم  10
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.. دامن دامن هعجارم   هعجارم اهاه   هداد   هداد دامن   دامن سراپ   سراپ تیاس   تیاس هبهب   دوخ   دوخ هنازور   هنازور   pdfpdf رتعیرس   رتعیرس تفایرد   تفایرد یارب   یارب دیناوت   دیناوت یمیم   سپ   سپ نیا   نیا زازا  

.. تسا تسا ینوناق   ینوناق درگیپ   درگیپ بجوم   بجوم رابخا   رابخا نیا   نیا زازا   هدافتسا   هدافتسا ءوس   ءوس وو   یرادرب   یرادرب یپک   یپک هنوگره   هنوگره .. دشابیم دشابیم اهاه   هداددامن   هداددامن سراپ   سراپ تاعالطا   تاعالطا یروآرف   یروآرف زکرم   زکرم هبهب   قلعتم   قلعتم رابخا   رابخا نیا   نیا یروآ   یروآ عمج   عمج قوقح   قوقح هیلک   هیلک راطخا : : راطخا

Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad dataPars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data

, - یقرش ناجیابرذآ  نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 12  زا  هرامش 10  یهگآ 

3931052 دامن : سراپ  دک 
سراف 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/24خیرات  دانسا : تلهم 
1100091701001210 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

تسا یمازلاالاک  هنومن  هیارا  ا  تسویپ ):  تساوخرد  قبط   ) یشوگ  . همکچ  . سابل . کنیع  , ینمیا شکتسد  عاونادننام  یدرف  تظافح  ینمیا  مزاول  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
1100091701001210 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  : رادیرخ هاگتسد  مان 
1400/10/10 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 

تسا  یمازلاالاک  هنومن  هیارا  ا  تسویپ ):  تساوخرد  قبط   ) یشوگ  . همکچ  . سابل . کنیع  , ینمیا شکتسد  عاونادننام  یدرف  تظافح  ینمیا  مزاول  زاین : یلک  حرش 
: مالقا

فيدر الاکفيدر الاک الاکدکدک   الاک مان   شرامشمان شرامش دحاو   رادقمدحاو رادقم دادعت /  /  زايندادعت زاين خيرات   خيرات

12164290222510001

ازجا مان  یدرف  تظافح  تشادهب  مزاول  تس 
کی سابل  شفک و  رواک  کسام و  کنیع و 

یکیتسالپ 1 هتسب  هتفابن  جوسنم  سنج  هرس 
هضرع عجرم   BACH هدنزاس عجرم  یتس 

رادنپس نامرد  کین  هدننک 

7261400/08/30تس

تسا  یمازلاالاک  هنومن  هیارا  ا  تسویپ ):  تساوخرد  قبط   ) یشوگ  . همکچ  . سابل . کنیع  , ینمیا شکتسد  عاونادننام  یدرف  تظافح  ینمیا  مزاول  : رادیرخ تاحیضوت 
دامرف هعجارم  ناریا  داتس  هناماس  هب  یهگآ  نیا  لماک  تاعالطا  تفایرد  تهج 

دامن دامن هدافتسا   هدافتسا اهاه   هداد   هداد دامن   دامن سراپ   سراپ تیاس   تیاس ردرد   یهگآ   یهگآ لصا   لصا ریوصت   ریوصت زازا   امتح   امتح هصقانم   هصقانم ردرد   تکرش   تکرش یارب   یارب

زاریش سراف , نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 12  زا  هرامش 11  یهگآ 

3931214 دامن : سراپ  دک 
ریاس 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/19خیرات  دانسا : تلهم 
1200003023000405 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

تسویپ هب  هجوت  اب  نانابهگن  هسبلا  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
1200003023000405 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 

روشک یکشزپماد  نامزاس  : رادیرخ هاگتسد  مان 
1400/09/15 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 

تسویپ هب  هجوت  اب  نانابهگن  هسبلا  زاین : یلک  حرش 
شفک کاشوپ و  الاک : هورگ 

یکناب  همانتنامض  اب  دادرارق  مازلا  هتفه  کی  زا  شیب  لیوحت  بسانم -  یبط و  شفک  تیفیک  بوغرم و  هچراپ  زا  راولش  تک و  تیفیک  زاین : دروم  یالاک  تاصخشم 
زا دعب  گنر  زیاس و  تسا -  لطاب  دادرارق  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  دیق  لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  هدنشورف -  اب  رابنا  هب  الاک  لاسرا  هنومن و  لاسرا  لمح و  : رادیرخ تاحیضوت 

سانجا هیلک  لیوحت  زادعب  زور  کچ 30 رودص  ددرگیم - مالعا  سانشراک  دات 
دامرف هعجارم  ناریا  داتس  هناماس  هب  یهگآ  نیا  لماک  تاعالطا  تفایرد  تهج 

دامن دامن هدافتسا   هدافتسا اهاه   هداد   هداد دامن   دامن سراپ   سراپ تیاس   تیاس ردرد   یهگآ   یهگآ لصا   لصا ریوصت   ریوصت زازا   امتح   امتح هصقانم   هصقانم ردرد   تکرش   تکرش یارب   یارب

نارهت نفلت , : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 12  زا  هرامش 12  یهگآ 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  رازگ : هصقانم  11

روشک یکشزپماد  نامزاس  رازگ : هصقانم  12
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