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E-mail: Info@ParsNamadData.com Website: www.ParsNamadData.com

یکیتسالپ یکیتسالپ تاعطق   تاعطق 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 

3929100 دامن : سراپ  دک 
ناتسزوخ 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/09/01خیرات  دانسا : تلهم 
لوا تبون  یهگآ : نابسح 1400/8/17هرامش  عبنم :

رمیلپ یسکا  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  یهگآ : ناونع 
: یهگآ حرش 

؟  لوا تبون  یا  هلحرم  ود  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تھج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف 
هرامش 08-21-9930267 یاضاقت 

تاکرادت هناماس  قیرط  زا  یمومع  هصقانم  یرازگرب  تھج  یفیک  یبایزرا  ناوخارف  تروص  هب  ریز  لودج  قباطم  ار  دوخ  زاین  دروم  یالاک  دراد  رظن  رد  بونج  زیختفن  قطانم  یلم  تکرش 
تلود یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  هاگ  رد  قیرط  زا  اھتکاپ  ییاشگزاب  نارگ و  هصقانم  داھنشیپ  هئارا  ات  دانسا  تفایرد  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  دیامن . نیمات  داتس  تلود  یکینورتکلا 

تھج ار  یکینورتکلا  یاضما  یھاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  لحارم  یلبق  تیوضع  مدع  تروص  رد  نارگ  صقانم  تسا  مزال  دش و  دھاوخ  ماجنا  ناریا  داتس  سردآ  هب  داتس 
. دنزاس ققحم  هصقانم  رد  تکرش 

مالقا هصقانمدادعت  یددععوضوم  داتسعمج  هناماس  رد  ناوخارف  هرامش 

رمیلپ01 36002000092288000305یسکا 

هناماس هاگرد  هب  هعجارم  اب  مود  تبون  ناوخارف  یھگآ  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 14  فرظ  تسیاب  یم  دشاب  یم  تساوخرد  دروم  یالاک  حرش  اب  طبترم  اھنآ  تیلاعف  هک  ییاھتکرش  هیلک  زا  اذل 
کرادم و هارمھ  هب  نآ  یراذگراب  بونج و  زیختفن  قطانم  یلم  تکرش  یاھدرادناتسا  اب  قباطم  الاک  هئارا  هماندھعت  مرف  لیمکت  جارختسا و  هب  تبسن  داتس  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت 
. دنیامن مادقا  داتس  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  رد  طسوتم  تالماعم  باصن  ربارب  تسیب  زا  رتمک  تالماعم  یارب  یفیک  یبایزرا  لودج  رد  جردنم  دراوم  اب  قبطنم  مزال  تادنتسم 

تسا . یمازلا  ناگدنزاس  ناگدنشورف /  هب  طسوت  هصقانم  دانسا  تفایرد  تھج  یفیک  یبایزرا  رد  هرمن 60  لقادح  بسک 
دشدھاوخ  لاسرا  طیارش  دجاو  نارگ  هصقانم  هب  داتس  هناماس  قیرط  زا  همان  توعد  لاسرا  یفیک و  یبایزرا  دنیآرف  یرازگراب  زا  سپ  هصقانم  کرادم  دانسا و 

دنشاب یم  لایر  هصقانم 4.725.000.000  رد  تکرش  نیمضت  غلبم  انمض 
سامت 061-341-224673 نفلت 

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

ناتسزوخ ناتسزوخ , نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 29  زا  هرامش 1  یهگآ 

3929129 دامن : سراپ  دک 
نامرک 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/20خیرات  دانسا : تلهم 
1100092364000013 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

تسویپ تاصخشم  تسیل و  قباطم  ریسدرب  رهش  حطس  یاه  کراپ  هیلک  یزاب  لیاسو  ریمعت  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
1100092364000013 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 
نامرک ناتسا  ریسدرب  یرادرهش  : رادیرخ هاگتسد  مان 

1400/08/30 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 
تسویپ تاصخشم  تسیل و  قباطم  ریسدرب  رهش  حطس  یاه  کراپ  هیلک  یزاب  لیاسو  ریمعت  زاین : یلک  حرش 

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

11262230925220003

چیپرام و یلنوت و  هرسرس  یزاب  هعومجم 
AN لدم ینلیتا  یلپ  فقس  هلپ و  ظفاحم و 

لاس ات 15  ناکدوک 3  صوصخم  هدودحم 
هدننک هضرع  عجرم  رون  ساملا  یتراجت  مان 

دیراورم رون  ساملا 

11400/08/25هاگتسد

دشاب یم  هدنرب  هدهع  رب  لقن  لمح و  ریمعت ،  بصن ،  تسویپ  تاصخشم  تسیل و  قباطم  ریسدرب  رهش  حطس  یاه  کراپ  هیلک  یزاب  لیاسو  ریمعت  : 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

بونج زیختفن  قطانم  یلم  تکرش  رازگ : هصقانم  1

نامرک ناتسا  ریسدرب  یرادرهش  رازگ : هصقانم  2
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ریسدرب نامرک , نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 29  زا  هرامش 2  یهگآ 

3929401 دامن : سراپ  دک 
ریاس 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/25خیرات  دانسا : تلهم 
14002159 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

A30HD لدم  AEROFILM SYSTEMS کرام  300 mm رطق  1000 Kg ناتروا یلپ  ییاوه  کتشلاب  مالعتسا ، یهگآ : ناونع 
اپیاس تکرش  یهگآ : حرش 

pur.saipacorp.com

راشنا هرامشناونعخیرات 
لاسرادحاومالعتسا تلهم  نیرخآ 

مالعتسا

1400/08/06AEROFILM SYSTEMS کرام  300 mm رطق  1000 Kg ناتروا یلپ  ییاوه  کتشلاب 
A30HD یکدی14002159لدم مزاول  دیرخ  هرادا 

1400/08/25بلاقو

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 29  زا  هرامش 3  یهگآ 

3929422 دامن : سراپ  دک 
ریاس 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/18خیرات  دانسا : تلهم 
14001676 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

 . دشابیم تسویپ  مئامض  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  لانیجروا ،   SMC ناشن :  اب  یکیتسالپ و ، ...  یاه  طبار  هدنهد ،  لاصتا  فیدر  هدزای  نیمات  مالعتسا ، یهگآ : ناونع 
اپیاس تکرش  یهگآ : حرش 

pur.saipacorp.com

راشنا هرامشناونعخیرات 
لاسرادحاومالعتسا تلهم  نیرخآ 

مالعتسا

1400/06/31 ، لانیجروا  SMC ناشن :  اب  یکیتسالپ و ، ...  یاه  طبار  هدنهد ،  لاصتا  فیدر  هدزای  نیمات 
 . دشابیم تسویپ  مئامض  لیاف  رد  ینف  مزاول14001676تاصخشم  دیرخ  هرادا 

بلاقو 1400/08/18یکدی 

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 29  زا  هرامش 4  یهگآ 

3929606 دامن : سراپ  دک 
ریاس 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/18خیرات  دانسا : تلهم 
14002229 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

ییوشک یکیتسالپ  رازبا  هبعج  مالعتسا ، یهگآ : ناونع 
اپیاس تکرش  یهگآ : حرش 

pur.saipacorp.com
راشنا مالعتساناونعخیرات  مالعتسادحاوهرامش  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

ییوشک1400/08/12 یکیتسالپ  رازبا  تاموزلم14002229هبعج  ییاراد و  دیرخ  1400/08/18هرادا 

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 29  زا  هرامش 5  یهگآ 

3929707 دامن : سراپ  دک 
ریاس 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/18خیرات  دانسا : تلهم 
14001278 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

 . دشابیم تسویپ  مئامض  لیاف  رد  ینف  تاصخشم  نغور و ، ...  کنات  شوپرد  هرهم ،  سکبریگ ،  یکیتسالپ ،  هیاپ  فیدر  ود  تسیب و  نیمات  مالعتسا ، یهگآ : ناونع 

اپیاس تکرش  رازگ : هصقانم  3

اپیاس تکرش  رازگ : هصقانم  4

اپیاس تکرش  رازگ : هصقانم  5

اپیاس تکرش  رازگ : هصقانم  6
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اپیاس تکرش  یهگآ : حرش 
pur.saipacorp.com

راشنا هرامشناونعخیرات 
لاسرادحاومالعتسا تلهم  نیرخآ 

مالعتسا

تاصخشم1400/06/16 نغور و ، ...  کنات  شوپرد  هرهم ،  سکبریگ ،  یکیتسالپ ،  هیاپ  فیدر  ود  تسیب و  نیمات 
 . دشابیم تسویپ  مئامض  لیاف  رد  مزاول14001278ینف  دیرخ  هرادا 

بلاقو 1400/08/18یکدی 

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 29  زا  هرامش 6  یهگآ 

3929792 دامن : سراپ  دک 
نارهت 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/23خیرات  دانسا : تلهم 
: - یهگآ دامن 1400.8.17هرامش  سراپ  عبنم :

 ... کیرتیس و دیسا  هصقانم  یهگآ : ناونع 
: یهگآ حرش 

یا ؟  هلحرم  ود  هصقانم  یھگآ 
تفایرد تھج  یھگآ  جرد  خیرات  زا  زور  تدم 10  هب  دنناوت  یم  نایضاقتم  اذل  دیامن . یرادیرخ  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  حرش  هب  دوخ  زاین  دروم  مالقا  دراد  رظن  رد  ناریا  شونھب  تکرش 

. دننک هعجارم  هناخریبد  دحاو  کالپ 5 -  یروپ  دومحم  دیھش  نابایخ  یرگشل - ) دیھش   ) جرک صوصخم  هداج  رتمولیک 9  سردآ  هب  هصقانم  دانسا 
یاھتکاپ ییاشگزاب  خیرات  هبنشود 1400.8.24 و  زور  حبص  تعاس 10  هصقانم  تسخن  هسلج  یرازگرب  خیرات  خروم 1400.8.23 و  هبنشکی  زور  تعاس 16  ات  اھ  تکاپ  لیوحت  تلھم  نیرخآ 

دشاب  یم  هبنش 1400.8.29  زور  حبص  تعاس 10  تمیق  داھنشیپ 

تلام هراصع  زوتکورف -  تبرش  وج -  تلام  وج -  هناد  تپ -  مرفیرپ و  عاونا  یا -  هشیش  یاھرطب  ارو  هئولآ  لژ  گنیریش -  ویلسا  opp و  رادبسچ -  تشپ  یذغاک  لبیل  عاونا  کیرتیس -  دیسا 
نلیتا یلپ  یکیتسالپ -  تلاپ  یندعم -  بآ  جنرب -  اھ -  میزنآ  یبوچ -  تلاپ  کینبرک -  زاگ  ریش  یفاص -  کاخ  چرتسا -  گنیریش و  نولیان  بآ -  تپ  برد  نینایسوتنآ -  یموینیمولآ -  یطوق  - 

روگنا  بیس و  هویم  رکش -  کزار -  نیگنس 
هدنھد و یھگآ  هب  تخادرپ  تیلوئسم  هنوگ  رھ  یھگآ  نیا  زا  هدافتسا  صوصخ  رد  دشاب  یم  یناسر  عالطا  تھج  افرص  یھگآ  ریوصت  هنومن  قبط  رازگ  هصقانم  تکرش  تساوخرد  هب  یھگآ  نیا 

درادن . یھگآ  نیا  دھعت  تباب  یتیلوئسم  تعفنم و  هنوگچیھ  دامن  سراپ  یربخ  هاگیاپ  دشاب و  یم  ناگدننک  تکرش  هدھع  هب  تیوھ  زارحا  یسررب و 

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 29  زا  هرامش 7  یهگآ 

3929986 دامن : سراپ  دک 
هاشنامرک 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/20خیرات  دانسا : تلهم 
1100005239000053 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

یتسویپ مالعتسا  گرب  ساسا  رب  کی  هجرد  بوغرم و  برد ،  اب  یرتیل  نلیتا 440  یلپ  کمن  نش و  نزخم  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
1100005239000053 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 

هاشنامرک ناتسا  هواپ  یرادرهش  : رادیرخ هاگتسد  مان 
1400/08/22 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 

یتسویپ  مالعتسا  گرب  ساسا  رب  کی  هجرد  بوغرم و  برد ،  اب  یرتیل  نلیتا 440  یلپ  کمن  نش و  نزخم  زاین : یلک  حرش 
: مالقا

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

13822900475860025
مجح نلیتا  یلپ  سنج  کمن  نش و  لطس 
عجرم کیتسالپ  اکن  هدنزاس  عجرم   Lit 500

کیتسالپ اکن  هدننک  هضرع 
151400/08/20ددع

 . دنیامن مالعا  یتسویپ  مالعتسا  گرب  ساسا  رب  داتس ،  هناماس  رد  تبث  رب  هوالع  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق  دنتسه  فظوم  ناگدننک  تکرش  هیلک  : 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

هواپ هاشنامرک , نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 29  زا  هرامش 8  یهگآ 

3930048 دامن : سراپ  دک 
رهشوب 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/22خیرات  دانسا : تلهم 
1100001034002401 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

ناریا شونهب  رازگ : هصقانم  7

هاشنامرک ناتسا  هواپ  یرادرهش  رازگ : هصقانم  8

سراپ زاگ  تفن و  تکرش  رازگ : هصقانم  9
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ینلیپورپ یلپ  بانط  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
1100001034002401 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 

سراپ زاگ  تفن و  تکرش  : رادیرخ هاگتسد  مان 
1400/08/30 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 

ینلیپورپ یلپ  بانط  زاین : یلک  حرش 
: مالقا

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

12555300675230001
m 100 لوط یمشیربا  ینلیپورپ  یلپ  بانط 

هضرع عجرم  یمویکو  هتسب   mm 6 تماخض
هدازاضر سابع  دیس  هدننک 

601400/09/13هتسب

دشابیم تسویپب  تاحیضوت  دشابیم  هباشم  دک  ناریا  ینلیپورپ  یلپ  بانط  : 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

هیولسع رهشوب , نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 29  زا  هرامش 9  یهگآ 

3930079 دامن : سراپ  دک 
نارهت 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/09/07خیرات  دانسا : تلهم 
هرامش 64280/1400/9 یهگآ : داصتقا 1400.8.17هرامش  ناهج  عبنم :

یرتاب عاونا  دیلوت  رد  زاین  دروم  یکیتسالپ  تاعطق  هیلک  قیرزت  هصقانم  یهگآ : ناونع 
: یهگآ حرش 

؟  یمومع هصقانم  یھگآ 

هرامش 64280/1400/9

یقیقح صاخشا  هیلک  زا  اذل  دیامن  . راذگاو  طیارش  دجاو  راکنامیپ  هب  ار  یمرگ ) ات 11000  هعطق 10   40000000  ) یرتاب عاونا  دیلوت  رد  زاین  دروم  یکیتسالپ  تاعطق  هیلک  قیرزت  دراد  رظن  رد  ناوت  یژرنا  عبانم  هعسوت  تکرش 

یط هیلوا  یبایزرا  تھج  ار  دوخ  یلام  یقوقح و  تادنتسم  یئارجا و  قباوس  دیآ  یم  لمع  هب  توعد  دنشاب  یم  قیرزت ) یاھ  نیشام    ) دنیآرف نیا  اب  بسانتم  یاھ  هاگتسد  یاراد  هک  راد  تیحالص  دنمناوت و  یقوقح  و 

دنیانمن  لاسرا  لیذ  تاظحالم 

دنیارف  نیا  بسانتم  قیرزت  یاھ  هاگتسد  تازیھجت و  هب  طوبرم  تادنتسم  هئارا  - 1

افرص هدوب و  امرفراک  اب  نامیپ  عوضوم  یارجا  تھج  هدرشف و )... یاوھ  قرب ، بآ ، اھ ، بلاق   ) زاین دروم  یاھ  تخاسریز  تاناکما و  ریاس  نامیپ و  یارجا  لحم  مزال ) یاھ  یندوزفا  نلیپورپ و ABS و  یلپ   ) هیلوا داوم  نیمات  - 2

دوب  دھاوخ  راکنامیپ  اب  قیرزت  یاھ  هاگتسد  نیمات  کرادت و 

 1400.8.30 هصقانم : دانسا  تفایرد  تلھم  - 3

یلخاد  دیرخ  تیریدم  یناگرزاب ، تنواعم  ناوت ، یژرنا  عبانم  هعسوت  تکرش  داینبون ، نادیم  نارادساپ ، نابایخ  نارھت ، تاداھنشیپ : لیوحت  دانسا و  لیوحت  لحم  . 4

رتشیب 021-22582421  تاعالطا  بسک  یگنھامھ و  تھج  سامت  نفلت  - 5

دیامن  یمن  داجیا  نایضاقتم  یارب  ار  یقح  هنوگچیھ  ناوخارف  نیا  رد  تکرش  تسا و  راتخم  تاداھنشیپ  مامت  ای  کی  رھ  در  رد  امرفراک  - 6

. دش دھاوخ  مالعا  ناوخارف  رد  ناگدش  هتفریذپ  هب  هیلوا  یبایزرا  زا  سپ  دادرارق  رب  بترتم  دراوم  ریاس  دادرارق و  یارجا  هوحن  یناسنا ،  یورین  طیارش  تاعطق ، دادعت  تاعطق ، هشقن  - 7

هسانش 1218607 

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 29  زا  هرامش 10  یهگآ 

3930158 دامن : سراپ  دک 
ناجنز 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/27خیرات  دانسا : تلهم 
: - یهگآ داصتقا 1400.8.17هرامش  یایند  عبنم :

 ... یدنب هتسب  هیلوا و  داوم  دیرخ  هصقانم  یهگآ : ناونع 
؟  یمومع هصقانم  یهگآ  یهگآ : حرش 

،IML لطس هبد ، بسچرب  ، OPP لبیل هبد ، ین ، یرطب ، لیوف ، هرک ، راون  یزلولس ، ینیس  نتراک ، عاونا : لماش  دوخ  ههام  شش  زاین  دروم  یدنب  هتسب  هیلوا و  داوم  دیرخ  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  ناجنز  هاگپ  هزیروتساپ  ریش  تکرش 
گرب تفایرد  تهج  زور  هد  تدم  هب  یهگآ  نیا  راشتنا  خیرات  زا  دنناوت  یم  هصقانم  رد  تکرش  نبلطواد  اذل  دیامن  مادقا  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  کیرتین   دیسا  غود و  سناسا  ریسوم و  رکش ،  رتراتسا ، رزیالباتسا ، کپ ، یرپ  نولیان 

دنیامن هعجارم  ریز  سردآ  هب  هصقانم  طیارش 
ناجنز  هاگپ  هزیروتساپ  ریش  تکرش  یماصتعا ،  نیورپ  نابایخ  ناجنز -  تکرش : سردآ 

 024  - 33770075  -  9 یلخاد 251   -   : سامت نفلت  هرامش 
024  - 33788060 سکفلت : 

ناجنز  هاگپ  هزیروتساپ  ریش  تکرش 
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

ناجنز ناجنز , نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 29  زا  هرامش 11  یهگآ 

ناوت یژرنا  عبانم  هعسوت  تکرش  رازگ : هصقانم  10

ناجنز هاگپ  هزیروتساپ  ریش  تکرش  رازگ : هصقانم  11
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3930214 دامن : سراپ  دک 
زربلا 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/21خیرات  دانسا : تلهم 
1100004013001019 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

یراک 10 راشف  راب  10 چنیا یکسید 2 رتلیف  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
1100004013001019 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 

یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم  : رادیرخ هاگتسد  مان 
1400/10/30 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 

یراک 10 راشف  راب  10 چنیا یکسید 2 رتلیف  زاین : یلک  حرش 
: مالقا

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

زیاس10971280418350002 ینلیپورپ  یلپ  تاسیسات  یکسید  رتلیف 
یدابآ هب  یلع  هدننک  هضرع  عجرم   in 321400/08/30ددع

رظان 09126661696 نفلت  تسا  یمازلا  رظان  دات  یزار  هسسوم  برد  لیوحت  ههام  ود  یتخادرپ  : 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

جرک زربلا , نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 29  زا  هرامش 12  یهگآ 

3930772 دامن : سراپ  دک 
نامرک 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/20خیرات  دانسا : تلهم 
1100092640000104 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

گنیلتهدیرخ مالعتسا  یهگآ : ناونع 
1100092640000104 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  : رادیرخ هاگتسد  مان 
1400/08/24 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 

گنیلتهدیرخ زاین : یلک  حرش 
: مالقا

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

12134420644220004
یاه EKG و هاگتسد  ییوشک  راد  خرچ  یلارت 

هدننک هضرع  عجرم   UTO.1 لدم کوشورتکلا 
رازبا کشزپ  ریذپ  راک  یکشزپ  یسدنهم 

351400/08/29ددع

22134720801280001
سنج رامیب  تخت  رانک  یناتسرامیب  دمک 

47x47x47 زیاس  L.1 لدم  ABS کیتسالپ
عجرم یلئاسو  نیسح  هدنزاس  عجرم   cm

یلئاسو نیسح  هدننک  هضرع 
501400/08/29ددع

31112000621660002C ایردآ لدم  یروخ  راهان  ییاریذپ  زیم 
باتناهج ریگناهج  هدننک  هضرع  451400/08/29ددععجرم 

لیوحتو دات  زادعب  هام  تخادرپ 6  طیارش  . دنیامن یراذگراب  زاوج و ... زا  معا  ار  دوخ  کرادم  اه  هدننک  تکرش  . دشاب یم  تسویپ  کرادم  . تسا هباشمدک  ناریا  : 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

نامرک نامرک , نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 29  زا  هرامش 13  یهگآ 

3930808 دامن : سراپ  دک 
مق 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/22خیرات  دانسا : تلهم 
مود تبون  یهگآ : زورما 1400.8.17هرامش  دادیور  عبنم :

مود تبون  رتمیلیم -  ات 200  زیاس 20  زا  نلیتا  یلپ  یاه  هلول  لیوحت  لمح و  نیمات ، هصقانم  یهگآ : ناونع 
؟  یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ  یهگآ : حرش 

مود تبون 
1400 / 700 هرامش 1221 /

تاکرادت هناماس  هاگرد  قیرط  زا  هصقانم  یرازگرب  لحارم  هیلک  دیامن . رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  ار   1400 / 700 / 1221 هصقانم دوخ  ینارمع  تارابتعا  لحم  زا  دراد  رظن  رد  مق  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش 
دنیامن . مادقا  یکینورتکلا  یاضما  یهاوگ  تفایرد  روکذم و  تیاس  رد  مان  تبث  تهج  نارگ  هصقانم  تسا  مزال  دش و  دهاوخ  ماجنا  ناریا  داتس  سردآ  هب  داتس  تلود  کینورتکلا 

یزار یزاس  مرس  نسکاو و  تاقیقحت  هسسوم  رازگ : هصقانم  12

روپ یلضفا  ینامرد  یشزومآ - زکرم  رازگ : هصقانم  13

مق ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  رازگ : هصقانم  14
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هصقانم هصقانمهرامش  لایرعوضوم  دروآرب  لایرغلبم  نیمضت  غلبم 

رتمیلیم 1400/700/1221 ات 200  زیاس 20  زا  نلیتا  یلپ  یاه  هلول  لیوحت  لمح و  750.000.000 15.000.000.000نیمات ،

همانتقفاوم هرامش 
401 ق 1503003

302 ق 1503003
601 ق 1503003

2000009000000008 ناوخارف : هرامش 
دنیامن . هئارا  تکرش  هناخریبد  هب  نآ  اب  نامزمه  و  فلا ) تکاپ  زا  جراخ   ) هناگادج تروصب  ار  دوخ  یمسر ) همانزور  نیرخآ  همانساسا و  یلام ، ناوت  تایبرجت ، قباوس ، لماش   ) یفیک یبایزرا  تادنتسم  تسیاب  یم  ناراکنامیپ 

دیامن . هیارا  یدقن  زیراو  ای  یکناب  همان  تنامض  تروص  هب  ار  هدرپس  غلبم  لداعم  تسا  فلکم  هدنهد  داهنشیپ  هک  تسا . جردنم  هصقانم  دانسا  رد  هطوبرم  تایئزج  تاعالطا و  ریاس 
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  نا  ریاظن  یصخش و  کچ  ررقم  نازیم  زا  رتمک  یاه  هدرپس  شودخم  یاه  هدرپس  هدرپس  دقاف  یاهداهنشیپ  هب 

خروم 1400.8.22 تعاس 14  هبنش  زور  تیاغل  خیرات 1400.8.15  زا  تیاس : زا  هصقانم  دانسا  تفایرد  ینامز  تلهم 
هبنشجنپ 1400.9.4 زور  تعاس 10  هدشزمر :)  ) داهنشیپ هئارا  ینامز  تلهم 
خروم 1400.9.8 هبنشود  زور  حبص  تعاس 10  اه : تکاپ  ییاشگزاب  نامز 

: فلا یاه  تکاپ  هئارا  هصقانم و  دانسا  صوصخ  رد  رتشیب  تاعالطا  تفایرد  تهج  رازگ  هصقانم  هاگتسد  سامت  تاعالطا 
دیامرف  لصاح  سامت   025 نفلت 32851955 - هرامش  اب  رتشیب  تاعالطا  یارب  ای  مق و  ناتسا  بالضافو  بآ  تکرش  یزکرم  داتس  هناخریبد  نیزنب  پمپ  زا  دعب  ریدغ  راولب  نیما  راولب  سردآ 

 021 سامت 27313131 - زکرم  هناماس : رد  تیوضع  لحارم  ماجنا  تهج  داتس  هناماس  سامت  تاعالطا 
 021 021 و 85193768 - - 88969737 مان : تبث  رتفد 

دش  دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  اقلطم  دوش  لصاو  یهگآ  رد  ررقم  تدم  اضقنا  زا  دعب  هک  یتاداهنشیپ  شودخم و  طورشم ، رهم ، اضما و  دقاف  یاهداهنشیپ  هب 

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

مق مق , مق , نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 29  زا  هرامش 14  یهگآ 

3930858 دامن : سراپ  دک 
یوضر ناسارخ  1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/20خیرات  دانسا : تلهم 
1100090694000651 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

هلابز لطس  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
1100090694000651 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 

دهشم جع  میاق  ناتسرامیب  : رادیرخ هاگتسد  مان 
1400/08/30 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 

هلابز لطس  زاین : یلک  حرش 
: مالقا

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

11172200826970002
یکیتسالپ سنج  یتنیباک  لخاد  هلابز  لطس 

عجرم  HAILO یتراجت مان  طسوتم  زیاس 
یمرهج راوشقن  اضر  یلع  هدننک  هضرع 

2001400/08/30ددع

هیوست یموب  هدننک  نیمات  دشابزکرمرابناداتدرومالاک  زکرم  رابنا  برد  لیوحت  درز  ددع  یرتیل 100  یبا 40  یلادپ  هلابز  لطس  ددع  تسا 100  هباشم  دک  ناریا  : رادیرخ تاحیضوت 
دهشم یکشزپ  مولع  هاگشناد  یاهتخادرپ  لاور  قبط 

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 29  زا  هرامش 15  یهگآ 

3931021 دامن : سراپ  دک 
ریاس 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/21خیرات  دانسا : تلهم 
1200093498000496 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

 ( تسیز طیحم  یملق (  لمعتسم  یاه  یرتاب  یروآ  عمج  نزخم  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
1200093498000496 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  : رادیرخ هاگتسد  مان 
1400/08/30 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 

 ( تسیز طیحم  یملق (  لمعتسم  یاه  یرتاب  یروآ  عمج  نزخم  زاین : یلک  حرش 
یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک : هورگ 

 ( تسیز طیحم  یملق (  لمعتسم  یاه  یرتاب  یروآ  عمج  نزخم  زاین : دروم  یالاک  تاصخشم 
یضاقتم دات  الاک و  تفایرد  زا  سپ  تخادرپ  لحارم  دشاب  یم  یمازلا  الاک  هنومن  ریواصت  لاسرا  دشاب  یم  یمازلا  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  : رادیرخ تاحیضوت 

دهشم جع  میاق  ناتسرامیب  رازگ : هصقانم  15

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  رازگ : هصقانم  16
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یضاقتم دات  الاک و  تفایرد  زا  سپ  تخادرپ  لحارم  دشاب  یم  یمازلا  الاک  هنومن  ریواصت  لاسرا  دشاب  یم  یمازلا  ازجم  تروص  هب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  : رادیرخ تاحیضوت 
دشاب  زور  هب  یتسیاب  الاک  دیلوت  خیرات  دش  دهاوخ  ماجنا 

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

ناگنک نفلت , : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 29  زا  هرامش 16  یهگآ 

3931061 دامن : سراپ  دک 
ناتسزوخ 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/20خیرات  دانسا : تلهم 
1100001331000336 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

تساوخرد . تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  100،150،200،250و300  یاهزیاس یتسبزآ  دنبرمک  110،160،200و315- یاهزیاس ینلیتا  یلپ  دنبرمک  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
دشابیم تسویپ  هبالاکدیرخ 

1100001331000336 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 
زاوها بالضاف  بآ و  تکرش  : رادیرخ هاگتسد  مان 

1400/08/30 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 
هبالاکدیرخ تساوخرد  . تسا هدش  هدافتسا  هباشمدک  ناریازا  100،150،200،250و300  یاهزیاس یتسبزآ  دنبرمک  110،160،200و315- یاهزیاس ینلیتا  یلپ  دنبرمک  زاین : یلک  حرش 

دشابیم تسویپ 
: مالقا

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

10971500601750057
یلپ سنج  یناسربآ  هدنهد  باعشنا  دنبرمک 
راشف  mmx1 1\4 in 110 زیاس  PE80 نلیتا

یلپ یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   bar 10
اسآ دنهس  نلیتا 

801400/08/30ددع

20971500601750033
نلیتا یلپ  یناسربآ  هدنهد  باعشنا  دنبرمک 

راشف 10  mmx3\4 in 160 زیاس  PE80
نلیتا یلپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   bar

اسآ دنهس 
401400/08/30ددع

30971500601750038
نلیتا یلپ  یناسربآ  هدنهد  باعشنا  دنبرمک 

راشف 10  mmx3\4 in 200 زیاس  PE80
نلیتا یلپ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   bar

اسآ دنهس 
301400/08/30ددع

40971500136640004

تاسیسات یشک  هلول  هدنهد  باعشنا  دنبرمک 
دک  mmx2 in 315 زیاس ینلیپورپ  یلپ 

هسیک 4 یچیپ  لاصتا  عون   610KT3152
هدنزاس عجرم  رتسگ  هواک  یتراجت  مان  یددع 

ناریا هدنزاس  روشک  رتسگ  هواک  تالاصتا 
رتسگ هواک  تالاصتا  هدننک  هضرع  عجرم 

301400/08/30هسیک

50971500512081010
لیتسا سلنیتسا  هدنهد  باعشنا  دنبرمک 

cm 40 لوط  mm 100 رطق  C 1010 لدم
هضرع عجرم  ییاوقم  نتراک   bar 16 راشف

دزی ریوک  ناراک  لایس  هدننک 
1201400/08/30ددع

60971500512081510
لیتسا سلنیتسا  هدنهد  باعشنا  دنبرمک 

cm 40 لوط  mm 150 رطق  C 1510 لدم
هضرع عجرم  ییاوقم  نتراک   bar 16 راشف

دزی ریوک  ناراک  لایس  هدننک 
601400/08/30ددع

70971500512080002
لیتسا سلنیتسا  هدنهد  باعشنا  دنبرمک 

cm 40 لوط  mm 200 رطق  C 2010 لدم
هضرع عجرم  ییاوقم  نتراک   bar 16 راشف

دزی ریوک  ناراک  لایس  هدننک 
501400/08/30ددع

80971500512082510
لیتسا سلنیتسا  هدنهد  باعشنا  دنبرمک 

cm 40 لوط  mm 250 رطق  C 2510 لدم
هضرع عجرم  ییاوقم  نتراک   bar 16 راشف

دزی ریوک  ناراک  لایس  هدننک 
501400/08/30ددع

90971500512083010
لیتسا سلنیتسا  هدنهد  باعشنا  دنبرمک 

cm 40 لوط  mm 300 رطق  C 3010 لدم
هضرع عجرم  ییاوقم  نتراک   bar 16 راشف

دزی ریوک  ناراک  لایس  هدننک 
501400/08/30ددع

تهج افطل  دشاب . یم  هدنشورف  هدهع  هب  زاوها  افبآ  تکرش  رابنا  ات  لمح  هنیزه  دشابیم . تفن ) تارابتعا   ) ینارمع یاه  حرط  لحم  زا  تخادرپ :  طیارش  : رادیرخ تاحیضوت 
. دامرف لصاح  سامت  یظفاح 09163207976  سدنهم  یاقآ  اب  لماک  تاصخشم  تفایرد  یگنهامه و 

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

زاوها بالضاف  بآ و  تکرش  رازگ : هصقانم  17
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زاوها ناتسزوخ , نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 29  زا  هرامش 17  یهگآ 

3931077 دامن : سراپ  دک 
ریاس 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/21خیرات  دانسا : تلهم 
1200001046000366 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

یناسربآ تهج  راب  راشف 16  اب  نلیتا 110  یلپ  هلول  رتم  دیرخ 150  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
1200001046000366 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  : رادیرخ هاگتسد  مان 
1400/10/29 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 

یناسربآ  تهج  راب  راشف 16  اب  نلیتا 110  یلپ  هلول  رتم  دیرخ 150  زاین : یلک  حرش 
تالآرازبا الاک : هورگ 

نج لیوحت  زا  دعب  هام  ود  لقادح  باسح  هیوست  تسا . یمازلا  روتکاف  شیپ  نتشاذگ  یناسربآ  تهج  راب   16 راشف اب  نلیتا 110  یلپ  هلول  رتم  دیرخ 150  زاین : دروم  یالاک  تاصخشم 
س

 . دش دهاوخ  مورحم  سراف  یا  هقطنم  قرب  تکرش  تالماعم  هیلک  رد  روضح  زا  هام  تدم 6  هب  دهد  فارصنا  هلماعم  دروم  یالاک  لیوحت  زا  مالعتسا  هدنرب  هچنانچ  : رادیرخ تاحیضوت 
. دیئامرف لصاح  سامت  یمداخ  سدنهم  یاقآ  هرامش 09173133149  اب  رتشیب  تاعالطا  بسک  تهج 

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 نفلت , : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 29  زا  هرامش 18  یهگآ 

3931206 دامن : سراپ  دک 
ناتسدرک 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/19خیرات  دانسا : تلهم 
1100090862000195 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

راد هتسد  یکیتسالپ  یلدنص  ددع  مالعتسا 200  یهگآ : ناونع 
1100090862000195 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 

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

راد هتسد  یکیتسالپ  یلدنص  ددع   200 زاین : یلک  حرش 
: مالقا

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

راد11111100011410001 هتسد  لدم  یکیتسالپ  هرفن  کت  یلدنص 
زکرم کیتسالپ  عیانص  هدننک  هضرع  2001400/08/25ددععجرم 

یدمحا 0189846252 ههام -  تخادرپ 3  : 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 29  زا  هرامش 19  یهگآ 

3931297 دامن : سراپ  دک 
ناتسدرک 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/19خیرات  دانسا : تلهم 
1100003379000096 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

تسویپ تسیل  حرش  هب  تالاصتا  هلول و  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
1100003379000096 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 

ناتسدرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  : رادیرخ هاگتسد  مان 
1400/08/30 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 

تسویپ تسیل  حرش  هب  تالاصتا  هلول و  زاین : یلک  حرش 
: مالقا

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

10973100615910001

لوط 4 نلیپورپ  یلپ  سنج  تاسیسات  هلول 
یتراجت مان   bar 10 راشف  in 20 رطق  m

رمیلپ نیذآ  هدنزاس  عجرم  بختنم  نیذآ 
رمیلپ نیذآ  هدننک  هضرع  عجرم  نایناریا  لصا 

نایناریا لصا 

11400/08/23ددع

سراف یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  رازگ : هصقانم  18

ناتسدرک ناتسا  زقس  یرادرهش  رازگ : هصقانم  19

ناتسدرک ناتسا  یتیبرت  ینیمات و  تامادقا  اه و  نادنز  لک  هرادا  رازگ : هصقانم  20
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تسویپ و تسیل  ساسارب  سانجاانمض   1403/10/24 دیسر رس  یمالسا  هنازخ  دانسا  قیرط  زا  تخادرپ  هدنشورف - هدهعرب  هورق  ناتسرهش  نادنز  ات  لمح  هنیزه  رادیرخ : تاحیضوت 
ددرگ یم  عوجرم  دنرب  زا  جراخ  سنج  دشاب  نیذآ  دنرب 

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

جدننس ناتسدرک , نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 29  زا  هرامش 20  یهگآ 

3931374 دامن : سراپ  دک 
ریاس 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/22خیرات  دانسا : تلهم 
146308 یهگآ : تیاس 1400.8.17هرامش  عبنم :

رتیل تیفرظ 1000  راد -  ظافح  یبعکم  نلیتا  یلپ  نزخم  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
ناسارخ دالوف  عمتجم  تکرش  یهگآ : حرش 

https://sram.khorasansteel.ir

مالعتسا یهگآهرامش  یهگآناونع  دیرخحرش  عورششور  نایاپ خیرات  دیدمتخیرات  خیرات 

رتیل 146308  تیفرظ 1000  راد -  ظافح  یبعکم  نلیتا  یلپ  یکینورتکلا-نزخم  1400.8.31400.8.81400.8.22مالعتسا 

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

ریاس ریاس , ریاس , نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 29  زا  هرامش 21  یهگآ 

3931414 دامن : سراپ  دک 
ناگزمره 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/21خیرات  دانسا : تلهم 
1100004221000085 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

یا هداج  ناربراک  ( گنربش رکرام و   ) ینمیا تازیهجت  مالقا و  دیرخ  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
1100004221000085 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  : رادیرخ هاگتسد  مان 
1400/09/30 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 

یا هداج  ناربراک  ( گنربش رکرام و   ) ینمیا تازیهجت  مالقا و  دیرخ  زاین : یلک  حرش 
: مالقا

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

13825120833910003
زیاس یکیتسالپ  سنج  راب  راهم  همست 

لاقتنا ییاجباج و  دربراک   38x5000 mm
هضرع عجرم   CHONGQING هدنزاس عجرم 

سراف جاوما  تراجت  ایهم  هدننک 
11400/08/29ددع

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

سابعردنب ناگزمره , نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 29  زا  هرامش 22  یهگآ 

3931566 دامن : سراپ  دک 
ریاس 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/22خیرات  دانسا : تلهم 
148495 یهگآ : تیاس 1400.8.17هرامش  عبنم :

( یکیتسالپ یروت  ) یفاص مالعتسا  دیدمت  یهگآ : ناونع 
ناسارخ دالوف  عمتجم  تکرش  یهگآ : حرش 

https://sram.khorasansteel.ir
هرامش
یهگآمالعتسا هگآناونع  حرش 

دیرخی ورششور  خیرات 
ع

خیرات
نایاپ 

یدمت خیرات 
د

داعبا148495 هب  لکش  یعبرم  اهخاروس  رتم -  یتناس  ضرع 160  یکیتسالپ )  ) یروت یفاص 
رتمیلیم مالعتسا-17*17 

 1400.7.281400.8.11400.8.22یکینورتکلا

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

ناسارخ دالوف  عمتجم  تکرش  رازگ : هصقانم  21

ناگزمره ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  رازگ : هصقانم  22

ناسارخ دالوف  عمتجم  تکرش  رازگ : هصقانم  23
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, - ریاس نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 29  زا  هرامش 23  یهگآ 

3931726 دامن : سراپ  دک 
ناتسرل 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/21خیرات  دانسا : تلهم 
1100001340000121 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

تسویپ ینف  تاصخشم  اب  قباطم  رتمیلیم  نلیتا 20  یلپ  یواسم  طبار  ددع  دیرخ 1000  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
1100001340000121 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 

ناتسرل ناتسا  بالضاف  با و  تکرش  : رادیرخ هاگتسد  مان 
1400/11/17 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 

تسویپ  ینف  تاصخشم  اب  قباطم  رتمیلیم  نلیتا 20  یلپ  یواسم  طبار  ددع  دیرخ 1000  زاین : یلک  حرش 
: مالقا

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

1097121015630000663x63 mm زیاس ینلیتا  یلپ  یواسم  طبار 
زیراک دنورا  هدنزاس  عجرم   bar 10 10001400/09/04ددعراشف

یم یراج  تارابتعا  لحم  زا  تخادرپ  . دشاب یم  لمع  کالم  تسویپ  ینف  تاصخشم  دشاب . یم  تساوخرددروم  یالاک  هباشم  هدش  باختنا  یالاک  دک  ناریا  : رادیرخ تاحیضوت 
. دشاب

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

نافلد ناتسرل , نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 29  زا  هرامش 24  یهگآ 

3931818 دامن : سراپ  دک 
ریاس 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/19خیرات  دانسا : تلهم 
1200005367000005 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

یراذکراب ، تاررقم قبط  تایلام  ، هدنشورف هدهعرب  لحم  رد  لیوحت  هنومن ، قبط  ددع  دادعت 10000  هب  بوغرم  کیتسالپ  سنج  زا  لیابوم  هدنرادهگن  نیمات  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
تسیمازلا روتکاف  شیپ 

1200005367000005 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 
یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  هر  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  : رادیرخ هاگتسد  مان 

1400/08/30 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 
شیپ یراذکراب  ، تاررقم قبط  تایلام  ، هدنشورف هدهعرب  لحم  رد  لیوحت  هنومن ، قبط  ددع  دادعت 10000  هب  بوغرم  کیتسالپ  سنج  زا  لیابوم  هدنرادهگن  نیمات  زاین : یلک  حرش 

تسیمازلا  روتکاف 
یراداو یلیصحت  لیاسو  تازیهجت و  الاک : هورگ 

 - دوب دهاوخ  لوصحم  تیفیک  دات  لماک و  لیوحت  زا  سپ  هیوست  هدش - یراذگراب  هنومن  حرط  داعبا و  تاصخشم و  اب  بوغرم  یکیتسالپ  ردلوه  زاین : دروم  یالاک  تاصخشم 
هدنشورف  هدهع ی  هب  لحم  رد  لیوحت 

لیوحت دوب -  دهاوخ  لوصحم  تیفیک  دات  لماک و  لیوحت  زا  سپ  هیوست  هدش - یراذگراب  هنومن  قبط  حرط  داعبا و  تاصخشم و  اب  بوغرم  یکیتسالپ  ردلوه  : رادیرخ تاحیضوت 
هدنشورف  هدهع ی  هب  لحم  رد 

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

هیمورا نفلت , : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 29  زا  هرامش 25  یهگآ 

3931831 دامن : سراپ  دک 
لیبدرا 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/21خیرات  دانسا : تلهم 
1100091432000105 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

گرب یراذگراب  لیمکت و  . تسا هباشم  دک  ناریا  . قیاع صوصخم  بسچ  راد و  خن  حلسم  یموینیمولآ  ریگزرد  پیز  راد و  شکور  یلور  کیرموتسالا  قیاع  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
. تسیمازلا تسویپ 

1100091432000105 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 
لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش  : رادیرخ هاگتسد  مان 

1400/08/30 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 
تسویپ گرب  یراذگراب  لیمکت و  . تسا هباشم  دک  ناریا  . قیاع صوصخم  بسچ  راد و  خن  حلسم  یموینیمولآ  ریگزرد  پیز  راد و  شکور  یلور  کیرموتسالا  قیاع  زاین : یلک  حرش 

. تسیمازلا
: مالقا

فيدر الاکفيدر الاک الاکدکدک   الاک مان   شرامشمان شرامش دحاو   رادقمدحاو رادقم دادعت /  /  زايندادعت زاين خيرات   خيرات
کیتسالپومرت نلیپورپ  یلپ  دناپماک 

یلپ هسیک   TPO-10 دیرگ لونارگ  رموتسالا 

ناتسرل ناتسا  بالضاف  با و  تکرش  رازگ : هصقانم  24

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  هر  ینیمخ  ماما  دادما  هتیمک  لک  هرادا  رازگ : هصقانم  25

لیبدرا ناتسا  زاگ  تکرش  رازگ : هصقانم  26
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یلپ10835510726830004 هسیک   TPO-10 دیرگ لونارگ  رموتسالا 
عجرم سکلفینیو  یتراجت  مان   kg 25 ینلیتا

شوپفک ناریا  یدیلوت  هدننک  هضرع 
11400/09/10هسیک

تسویپ گرب  یراذگراب  لیمکت و  . تسا هباشم  دک  ناریا  . قیاع صوصخم  بسچ  راد و  خن  حلسم  یموینیمولآ  ریگزرد  پیز  راد و  شکور  یلور  کیرموتسالا  قیاع  : رادیرخ تاحیضوت 
. تسیمازلا

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

لیبدرا لیبدرا , نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 29  زا  هرامش 26  یهگآ 

3931844 دامن : سراپ  دک 
یلامش ناسارخ  1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/21خیرات  دانسا : تلهم 
1100004543000636 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

بوخ سنج  یا  هناوتسا  دنب  هار  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
1100004543000636 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 

یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  : رادیرخ هاگتسد  مان 
1400/08/30 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 

بوخ  سنج  یا  هناوتسا  دنب  هار  زاین : یلک  حرش 
: مالقا

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

12362200576260002
لدم گنر  بش  یکیفارت  یا  هناوتسا  دنب  هار 
مان  m 1 زیاس یکیتسالپ  سنج   SSA506

هضرع عجرم  کادآ  تعنص  رهپس  یتراجت 
کادآ تعنص  رهپس  هدننک 

201400/08/22ددع

بوخ  سنج  یا  هناوتسا  دنب  هار  : 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

نیارفسا یلامش , ناسارخ  نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 29  زا  هرامش 27  یهگآ 

3931953 دامن : سراپ  دک 
نارهت 1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/18خیرات  دانسا : تلهم 
1100004285000073 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

یزاسزاب روظنم  هب  یبوچ  یاهراک  بصن  لمح و  هیهت ، مالعتسا  یهگآ : ناونع 
1100004285000073 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 

روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس  : رادیرخ هاگتسد  مان 
1400/09/30 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 

یزاسزاب روظنم  هب  یبوچ  یاهراک  بصن  لمح و  هیهت ، زاین : یلک  حرش 
: مالقا

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

10971410982980004
زیاس یکیتسالپ  سنج  راد  هوزر  هلول  شوپرد 

ناگریب یتراجت  مان   bar 10 راشف  mm 32
هدننک هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک 

ماک زبس  نازاس  رمیلپ  یدیلوت 
251400/08/22ددع

22286100752360018
یلخاد 6 رطق   PVC سنج رادرایش  تکاد 

هتسب  m 2 لوط  60x45 mm زیاس  cm
اتیپوس یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 16 

اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم 
1001400/08/22هتسب

30935210404800002
RIDING DRAWER لدم تنیباک  هحفص 

یتراجت مان   cm 40 زیاس
عجرم  MONUTINGSANDFITTING

متسیس زورفا  دجاس  هدننک  هضرع 
151400/08/22ددع

40933214556420001
mm 12 تماخض  cm 9 ضرع تکراپ  زینرق 

LAMINAT یتراجت مان   cm 240 لوط
لصا یناعنک  امسا  هدننک  هضرع  عجرم 

3501400/08/22ددع

تماخض  MDF هاتوک یا  هوهق  شوپ  راوید 
مان  cm 366 لوط  cm 183 ضرع  mm 16

یلامش ناسارخ  نیارفسا  ینامرد  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  رازگ : هصقانم  27

روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس  رازگ : هصقانم  28
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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

مان50933212928460002  cm 366 لوط  cm 183 ضرع  mm 16
هدننک هضرع  عجرم  بوچ  ناجنز  یتراجت 

لشا نازادرپ  هدیا  حرط و 
61400/08/22ددع

60933223409500001
mm 1215 لوط هداس  هدش  تنیمل  شوپفک 

نتراک  mm 8 تماخض  mm 168 ضرع
وابعچ دمحا  هدننک  هضرع  عجرم  یعبرم  رتم 

ی
عبرم 2501400/08/22رتم 

- دوجوم هنومن  اب  قباطم  حرط  تسا - یمازلا  روتکاف  شیپ  قاصلا  هدش و  یراذگ  تمیق  تسویپ  لیاف  تاصحشم  دیدزاب و  ساسارب  تسا  هباشم  اهدک  ناریا  : رادیرخ تاحیضوت 
روشک یمادختسا  یرادا و  نامزاس  دامعریم  حتفم و  نیب  یتشهب  نابایخ  سردآ  تعاس 11.30  خروم 18/08/1400  یرابجا  دیدزاب 

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 29  زا  هرامش 28  یهگآ 

3932177 دامن : سراپ  دک 
یلامش ناسارخ  1400/08/17ناتسا : یهگآ : جرد  خیرات 

1400/08/17 عورش : 1400/08/19خیرات  دانسا : تلهم 
1100000257003204 یهگآ : تیاسهرامش  عبنم :

 * تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشابیم  * تسویپ  هگرب  هب  یتساوخرد  تالاصتا  مالعتسا  یهگآ : ناونع 
1100000257003204 زاین : هرامش  یهگآ : حرش 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  : رادیرخ هاگتسد  مان 
1400/09/17 تمیق : رابتعا  نایاپ  خیرات 

 * تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  دشابیم  * تسویپ  هگرب  هب  یتساوخرد  تالاصتا  زاین : یلک  حرش 
: مالقا

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

10971250087970053
یلپ چیپور  یزغم  یزلف  رسکی  نشوب 
تسالپ نتراک  دیفس   32x1 in ینلیپورپ

اهفصا دیشرف  کیتسالپ  جاسن  یدیلوت  هورگ 
ن

131400/08/24ددع

ههام * تخادرپ 3  دوش * تبث  هدوزفا  شزرا  نودب  تمیق  دشابیم *  هدنشورف  هدهع  هب  الاک  لیوحت  لمح و  هیارک  : 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

درونجب یلامش , ناسارخ  نفلت : سردآ و 
هصقانم | هدیازم | اه هصقانم  | تاصقانم تیاس  یدیشروخ یرجه  خیرات ۱۴۰۰/۰۸/۱۷  رد  هدش  یریگ  شرازگ  یهگآ . دادعت 29  زا  هرامش 29  یهگآ 

یلامش ناسارخ  ناتسا  ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  رازگ : هصقانم  29
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