
اهاه هژاودیلک   هژاودیلک اهاه /  /  یدنب   یدنب هتسد   هتسد تسرهف   هحفصتسرهف هحفص هرامش   هرامش

( یهگآ دادعت 0  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 8  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 7

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه هصقانم  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 11

140 1140 1 دادرم   دادرم   11 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

37505 کارتشا : دک 
1396/03/17 زاغآ : خیرات 

1401/07/05 نایاپ : خیرات 

(( لایر لایر )) هکس هکس وو   زرا   زرا خرن   خرن

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   149,950هکس , 000149,950 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   مهرد

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   141هکس , 060 , 000141 , 060 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   22رالد 1 ,80022 1 سیئوس800, سیئوس کنارف   333,300333,300کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 82هکس , 000 , 00082 , 000 , اداناک000 اداناک رالد   248رالد ,200248 ناتسبرع200, ناتسبرع لایر   92لایر ,53092 ,530

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 52هکس , 000 , 00052 , 000 , وروی000 ژورنوروی ژورن نورک   32نورک ,30032 ,300

رایع رایع   1818 یالط   ,13,589یالط 00013,589, سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ384,670384,670دنوپ نپاژ نینی   دصکی   236,570236دصکی ,570

هرازه هرازه یصصخت   یصصخت تاغیلبت   تاغیلبت تامدخ   تامدخ
نارتسگ نارتسگ طابترا   طابترا تکرش   تکرش تاغیلبت   تاغیلبت دحاو   دحاو اباب   یداصتقا   یداصتقا هزوح   هزوح نالاعف   نالاعف وو   عیانص   عیانص ناریدم   ناریدم هبهب   دوخ   دوخ تامدخ   تامدخ یفرعم   یفرعم تهج   تهج یمارگ   یمارگ کرتشم   کرتشم

دامرف دامرف لصاح   لصاح سامت   سامت هرازه   هرازه

(( 00 ایای   یلخاد  609609   یلخاد  ) ) 02 19107004202 191070042 وو     02 14271400002 142714000 سامت :  :  سامت یاه   یاه هرامش   هرامش

دامن دامن لاسرا   لاسرا ریز   ریز مرف   مرف قیرط   قیرط زازا   ارار   دوخ   دوخ تساوخرد   تساوخرد دیناوت   دیناوت یمیم   امش   امش نینچمه   نینچمه

تاغیلبت تاغیلبت تساوخرد   تساوخرد مرف   مرف

امش   امش یاه   یاه هصقانم   هصقانم
(( 1313))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((5454))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 54 ھحفص 1 

https://www.hezarehinfo.net/contact/3
mailto:info@hezarehinfo.net
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( یهگآ دادعت 8  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 11

( یهگآ دادعت 7  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 17

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 21

( یهگآ دادعت 25  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 9  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • --

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 44

( یهگآ دادعت 0  " ) dvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) cctv  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) bms  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) access  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) its  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( یهگآ دادعت 0  " ) تظافح تینما و   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح ءافطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) قیرح افطا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) رطخ ریژآ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) wim  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) video projector  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) paging  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) nvr  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 2  " ) سسکا  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 50

( یهگآ دادعت 0  " ) سا ما  یب   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) ناوخ کالپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 51

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) ینوماریپ تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 54 ھحفص 2 

mailto:info@hezarehinfo.net
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( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا مشچ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تافلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) فلخت تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) ناوخ کالپ  تبث   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا هدننک  نفلت   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا هدنهد  ماغیپ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یترارح نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یکیفارت نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) زاس هریخذ  هاگتسد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) ریگدزد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاهبرد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یاه  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیتاموتا یا  هشیش  برد   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) دنمشوه روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا روسنس   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) دنبهار  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) دنب هار   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاهنیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) تعرس لرتنک  یاه  نیبرود   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) تقرس دض   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

( یهگآ دادعت 0  " ) کینورتکلا ضراوع   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 4  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 52

( یهگآ دادعت 0  " ) ددرت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) کیفارت لرتنک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 54 ھحفص 3 

mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( یهگآ دادعت 0  " ) یریوصت تراظن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 54 ھحفص 4 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یوج مولع  یسانش و  سونایقا  یلم  هاگشهوژپ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094825000002 :: یهگآ یهگآ هرامش   14:00هرامش تعاس :   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507429 :: هرازه هرازه 11:30دکدک   تعاس :   - 1401/05/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یوج  مولع  یسانش و  سونایقا  یلم  هاگشهوژپ  هدننک :  رازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تاقحلم هاگتسد CTD و  دیرخ 

( OCEAN SEVEN 316Plus CTD Multiparameter Probe (for 4000 m
(OCEAN SEVEN 316Plus CTD Multiparameter Probe (for 4000 m تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

(Company: IDRONAUT (Italy

لایر   850,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوب  دهاوخ  ازخآ 01 -  یمالسا -  هنازخ  دانسا  لحم  زا  دادرارق  زا  لایر  غلبم 10،880،000،000  تخادرپ  نیمضت :  تاحیضوت 

تعاس 14:00  1401/08/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نارهت  ناتسا :   :: سردآ سردآ
نارهت  رهش : 

 1411813389 یتسپ :  دک 
کالپ 3 هدازدامتعا -  دیهش  نابایخ  یبرغ -  یمطاف  رتکد  نابایخ  نارهت - 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نآنآ تاقحلم   تاقحلم وو     CTDCTD  هاگتسد هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 54 ھحفص 5 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506670 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش یقرب  مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یفیطل 03152573934 یاقآ  یرایهلا 09131362994  یاقآ   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نامرک ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001000282000037 :: یهگآ یهگآ هرامش   11:00هرامش تعاس :   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 11:00عبنم تعاس :   - 1401/05/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506809 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لقن لمح و  یرادهار و  لکهرادا  ددرت  نوناق  نامتخاس  رتائت  یفمآ  تازیهجت  یزادناهار  بصن و  دیرخ +   ) رتائت یفمآ  نلاس  زیهجت  لیمکت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نامرک ) بونج  یاهداج 

نامرک  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
لمح و یرادهار و  لکهرادا  ددرت  نوناق  نامتخاس  رتائت  یفمآ  تازیهجت  یزادناهار  بصن و  دیرخ +   ) رتائت یفمآ  نلاس  زیهجت  لیمکت و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

نامرک ) بونج  یاهداج  لقن 
22,433,528,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,121,676,400 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
12:00 تعاس : 1401/08/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 – تفریج یناشن : هب  نامرک  ناتسا  بونج  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   ، 7861785179 یتسپ :  دک  تفریج ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
هرامش 2 یتعنص  کرهش  یادتبا  _ نامرک هداج  رتمولیک 5 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش یقرب   یقرب مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 22

 ( ( نامتخاس نامتخاس رتائت   رتائت یفمآ   یفمآ تازیهجت   تازیهجت یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ -  -  دیرخ  ) ) رتائت رتائت یفمآ   یفمآ نلاس   نلاس زیهجت   زیهجت وو   لیمکت   لیمکت ناونع : : ناونع 33

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 54 ھحفص 6 
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نیمار دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود هلحرم  لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/29تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات  دانسا   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

اهیزوخ  :: عبنم تعاس 18عبنم  - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507224 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/05/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نینچمه رهش و  حطس  یتاغیلبت 683  یاهولبات  نیمار ،  هب  یناثالم  هداج  ریسم  رد  یتاغیلبت 5×10  یاهولبات  ثادحا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
غلبم هب  هیلوا  دروآرب  اب  ار  نیمار  دیدج  رهش  یرهش  رباعم  نکاما و  یماسا  ریسم و  یامنهار  یاهولبات 

زا لاس 1401  یاهب  سراهف  ساسا  رب  لایر ، ) کی  وداتفه  ودصراهچ  رازه و  لهچ  ودصتفه  نویلیم و  ود  ودصشش  درایلیم و  هدزناپ  لایر ( ،  15/602/740/471
یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط 

 : نیمضت غلبم  یروهمج -  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هینبا  ای  تاسیسات  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   780.137.024

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...   300.000 دانسا :  شورف 

نامیلس دجسم  زاوها  هداج  رتمولیک 18  نیمار  دیدج  رهش   :: سردآ سردآ

02141934 یلخاد 122 -   06133915155 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

نیمار دیدج  رهش  نارمع  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود هلحرم  لوا -   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات  دانسا   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناتسزوخ عولط   :: عبنم تعاس 18عبنم  - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506618 :: هرازه هرازه خرومدکدک   حبص  تعاس 10   - 1401/05/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

نینچمه رهش و  حطس  یتاغیلبت 683  یاهولبات  نیمار ،  هب  یناثالم  هداج  ریسم  رد  یتاغیلبت 5×10  یاهولبات  ثادحا  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
غلبم هب  هیلوا  دروآرب  اب  ار  نیمار  دیدج  رهش  یرهش  رباعم  نکاما و  یماسا  ریسم و  یامنهار  یاهولبات 

زا لاس 1401  یاهب  سراهف  ساسا  رب  لایر ، ) کی  وداتفه  ودصراهچ  رازه و  لهچ  ودصتفه  نویلیم و  ود  ودصشش  درایلیم و  هدزناپ  لایر ( ،  15/602/740/471
یا هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  قیرط 

 : نیمضت غلبم  یروهمج -  تسایر  یدربهار  تراظن  یزیر و  همانرب  تیریدم و  نامزاس  زا  هینبا  ای  تاسیسات  تیحالص  همانیهاوگ  یاراد  یاهتکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   780.137.024

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  لایر و ...   300.000 دانسا :  شورف 

نامیلس دجسم  زاوها  هداج  رتمولیک 18  نیمار  دیدج  رهش   :: سردآ سردآ

02141934 یلخاد 122 -   06133915155 :: نفلت :: Www.setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هداج هداج ریسم   ریسم ردرد     1010 ×× 55 یتاغیلبت   یتاغیلبت یاهولبات   یاهولبات ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 44

1010 ×× 55 یتاغیلبت   یتاغیلبت یاهولبات   یاهولبات ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 55

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 54 ھحفص 7 
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یزکرم ناتسا  رد  کارا  یرادرهش  یاه  ناتسمارآ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001005111000042 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506844 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

کارا  رهش  عطاقت  راهچ  رد  دنمشوه  ییامنهار  غارچ  بصن  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  یمومع  هصقانم  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  کارا  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کارا  رهش  عطاقت  راهچ  رد  دنمشوه  ییامنهار  غارچ  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
14,373,497,250 یلام :  دروآرب 

 654,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   718,700,000 نیمضت :  غلبم 

13:00 تعاس : 1401/06/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

یتشهب دیهش  یوک  زاف 2  یادتبا  یگدنزاس  داهج  نابایخ  کارا   ، 3813993998 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

یوضر ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001423000169 :: یهگآ یهگآ هرامش   17:00هرامش تعاس :   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 17:00عبنم تعاس :   - 1401/05/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507384 :: هرازه هرازه :: 1401/05/22دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 1401/31/178 لوا ) تبون   ) ینتب هتخاس  شیپ  تاعطق  لیوحت  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یوضر  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

 1401/31/178 لوا ) تبون   ) ینتب هتخاس  شیپ  تاعطق  لیوحت  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
50,000,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   2,500,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
17:00 تعاس : 1401/08/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

مالسا نایئادف  نابایخ  یاهتنا  دهشم -   ، 9173695636 یتسپ :  دک  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دنمشوه دنمشوه ییامنهار   ییامنهار غارچ   غارچ بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 66

ینتب ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ تاعطق   تاعطق لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 77

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 54 ھحفص 8 
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سراف ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/04/28تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش راشتنا  خیرات  زا  زور  تدم 8  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هناسفا  :: عبنم :: 1401/05/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507418 :: هرازه هرازه تعاس 10دکدک    - 1401/05/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

کیتسال دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزاسهار تالا و  نیشام  دیرخ 

تالا نیشام  نغور 
یهگا لصا  رد  لماک  حرش  ...و  دابا  نایک  دورنایم  روحم  ساسا  حلاصم  دیرخ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یگدیسر نامیپ و  هرادا  سراف -  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  سردم  راولب  زاریش   :: سردآ سردآ

:85193768 و 88969737 مان تبث  رتفد   ، 27313131: سامت زکرم   :: نفلت :: Www.setadiran.ir- iets.mporg.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا قرب  عیزوت  هقطنم 3  روما   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001094060000003 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507615 :: هرازه هرازه 08:00دکدک   تعاس :   - 1401/05/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

قرب  عیزوت  هقطنمروما 3  هدننک :  رازگرب  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هقطنم 3  قرب  روما  دودحم  رد  عیزوت  یاه  تسپ  سیورس  رباعم و  ییانشور  هکبش  یشوماخ  عفر  تاریمعت و  ثداوح و  طوطخ و  تاریمعت  تامدخ  یراذگاو 
دودحم رد  عیزوت  یاه  تسپ  سیورس  رباعم و  ییانشور  هکبش  یشوماخ  عفر  تاریمعت و  ثداوح و  طوطخ و  تاریمعت  تامدخ  یراذگاو  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

هقطنم 3 قرب  روما 

لایر   1,922,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تعاس 19:00  1401/08/15 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ناهفصا  ناتسا :   :: سردآ سردآ
ناهفصا  رهش : 

 8187813481 یتسپ :  دک 
( برغ هقطنم 3( قرب  روما  - یبرغ فیرش  نابایخ  - نانهر - ناهفصا

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

حلاصم حلاصم وو   نغور   نغور یزاسهار - - یزاسهار وو   تالآ   تالآ نیشام   نیشام کیتسال - - کیتسال دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 88

عفر عفر وو   تاریمعت   تاریمعت وو   ثداوح   ثداوح وو   طوطخ   طوطخ تاریمعت   تاریمعت تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع
عیزوت عیزوت یاه   یاه تسپ   تسپ سیورس   سیورس وو   رباعم   رباعم ییانشور   ییانشور هکبش   هکبش یشوماخ   یشوماخ

99

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 54 ھحفص 9 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه هصقانم   هصقانم

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001418000109 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507636 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نوتس  نویسادنوف و  هچراپکی  یرجآ  حرط  ینتب  هتخاس  شیپ  راوید  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نوتس  نویسادنوف و  هچراپکی  یرجآ  حرط  ینتب  هتخاس  شیپ  راوید  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
23,544,000,000 یلام :  دروآرب 

لایر   1,177,200,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/08/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

08433338400 یردیح هلا  تیآ  مالیا خ   ، 6931998689 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

مالیا ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001001418000108 :: یهگآ یهگآ هرامش   15:30هرامش تعاس :   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507643 :: هرازه هرازه :: 1401/05/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

غاب  بارس  یضیرعت  هدودحم  یزاس  نمیا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
مالیا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

غاب بارس  یضیرعت  هدودحم  یزاس  نمیا  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   4,947,270,552 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
08:00 تعاس : 1401/08/18 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

08433338400 یردیح هلا  تیآ  مالیا خ   ، 6931998689 یتسپ :  دک  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هداج5507224 ریسم  رد  یتاغیلبت 5×10  یاهولبات  هحفص 6)ثادحا  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

نوتس نوتس وو   نویسادنوف   نویسادنوف هچراپکی   هچراپکی یرجآ   یرجآ حرط   حرط ینتب   ینتب هتخاس   هتخاس شیپ   شیپ راوید   راوید ناونع : : ناونع 1010

یضیرعت یضیرعت هدودحم   هدودحم یزاس   یزاس نمیا   نمیا یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 111 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 54 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

زاوها یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، ناتسزوخ ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19  ات  خروم 1401/5/1  زا  دانسا   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج گنهرف   :: عبنم لیوحتعبنم تعاس 19 -  ات  دانسا  یراذگراب   - 1401/05/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا
یرادا تقو  نایاپ  یکیزیف 

5507191 :: هرازه هرازه تعاس 12دکدک    - 1401/05/22 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  ویدوتسا  یزادنا  هار  تهج  ینابیتشپ  تاموزلم و  دیرخ  یحارط ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  هیلوا 27.180.400.000  غلبم 

هام راک 3  ماجنا  تدم 

 - یمالسا داشرا  ترازو  زا  زوجم  یاراد  یاهتکرش  یرنه و  یگنهرف و  تاسسوم  یتاغیلبت /  یاه  نوناک  لایر -  هدرپس 1.360.000.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  هب  دشاب و ...  یم  هدنرب  هدهعرب  داتس  هناماس  ینوناق  هوجو  یهگا و  نیا  رشن  هنیزه  تخادرپ 

یرادرهش  هس  هرامش  نامتخاس  تسارح  هنامرحم  هناخریبد  تاکاپ : لیوحت   :: سردآ سردآ
اهدادرارق هرادا  یرادرهش  هس  هرامش  نامتخاس  نویسیمک : یرازگرب 

:: نفلت :: setadiran.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهش رهش ویدوتسا   ویدوتسا یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تاموزلم   تاموزلم دیرخ   دیرخ یحارط ، ، یحارط ناونع : : ناونع 1212

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 54 ھحفص 11 
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ناتسلگ ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506973 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.هام 1 تدمب رود  هار  زا  ینفلت و  تروصب  تامدخ  هئارا  تهج  رد  نآ   CRM هخسن هارمه  هب  سامت  زکرم  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005147000273 زاین :  هرامش 

ناتسلگ ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یاهفرح یاهنامزاس  نایامرفراک و  راک ، بسک و  هب  طوبرم  وضع  یاراد  یاهنامزاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ  1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

ناگرگ ناتسلگ ،  لیوحت :  لحم 

یراذگراب ناگدنهد ، داهنشیپ  تکرش  تاعالطا  یراذگراب.دشاب  اتفا  یهاوگ  یاراد  کیتامروفنا و  یلاع  یاروش  یدنب  هبتر  یاراد  دیاب  راکنامیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگیم لاطبا  هدننک  تکرش  داهنشیپ  تروصنیاریغ  رد  دشابیم  یمازلا  هدننک  تکرش  یاهتکرش  تارغت  یهگآ  نیرخآ  سیسات و  نامز  زا  همانساسا 

4918937333 یتسپ :  دک  ناتسلگ ،  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  - جیسب نادیم  - ناگرگ ناگرگ ،  رهش :  ناتسلگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32426306-017  ، 32480326-017 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32480317-017 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نآنآ   CRMCRM  هخسن هخسن هارمه   هارمه هبهب   سامت   سامت زکرم   زکرم هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 1313

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 54 ھحفص 12 
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ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507304 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

kva زا رتمک  یاه   UPS و نز ) لبیل  یترارح و  دیفس ، هایس و  یرزیل   ) رگپاچ ، PC لماش یرتویپماک » تازیهجت   » ینف ینابیتشپ  یرادهگن و  ریمعت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هعطق هارمه  هب  هاریمعت  یا و  هرود  یاه  سیورس  ماجنا  رب  لمتشم  هعبات ، یاهدحاو  هیلک  ناتسزوخ و  ناتسا  نامرد  تیریدم   10

ینابیتشپ  داد  رارق  تهج :  اهب  مالعتسا 
1101005906000036 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هژورپ  1 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

زاوها ناتسزوخ ،  لیوحت :  لحم 

هعجارم نامرد  تیریدم  هب  تالاوئس  تهج   . تسویپ داد  رارق  قباطم  هعبات  زکارم  نامرد و  تیریدم  یرتویپماک  تازیهجت  یرازفا  تخس  ینابیتشپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  ددجم  یراذگراب.دامن 

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

UPSUPS وو   نزنز ) ) لبیل   لبیل وو   یترارح   یترارح دیفس ، ، دیفس وو   هایس   هایس یرزیل   یرزیل  ) ) رگپاچ رگپاچ ، ، PCPC  لماش لماش یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
kva 10kva 10 زازا   رتمک   رتمک یاه   یاه

1414

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 54 ھحفص 13 
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یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507353 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تنرتنیا رتسب  رد  یزاجم  یاضف  لیلحت  دصر و  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093907000003 زاین :  هرامش 

یگنهرف بالقنا  یلاع  یاروش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

هناماس 1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنرتنیا رتسب  رد  یزاجم  یاضف  لیلحت  دصر و  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1416933795 یتسپ :  دک  یگنهرف ،  بالقنا  یلاع  یاروش  هناخریبد  ،101 هرامش ، نیطسلف نابایخ  یمالسا ، بالقنا  نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66464751-021  ، 66468271-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66408297-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507450 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سوریو یتنآ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004103 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دیدج تاطابترا  هاگرد  هدننک  هضرع  عجرم  یکیتسالپ  باق  یدنب  هتسب  عون   ESET سوریو یتنآ  رازفا  مرن  هتسب  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319662-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تنرتنیا تنرتنیا رتسب   رتسب ردرد   یزاجم   یزاجم یاضف   یاضف لیلحت   لیلحت وو   دصر   دصر هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 1515

سوریو سوریو یتنآ   یتنآ ناونع : : ناونع 1616
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روشک یتایلام  روما  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507463 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

S_RNYX-9500-base_central_tax یصاصتخا دک  اب  یلخاد  هکبش  زا  تنرتنیا  رتسب  یکیزیف  یزاسادج  تهج  سنسیال  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دادعت 9500 هب 

1101003038000185 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

یآ یتراجت  مان  یددع  هتسب 1  یدنب  هتسب  عون  مادختسا  بذج و  بو  تحت  لوژام  ناونع  یرازفا  تخس  لفق  اب  یربا  سنسیال و   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
ون هدنیآ  روانف  نیتلآ  هدننک  هضرع  عجرم  ون 

هتسب 9500 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتشیب تاعالطا.تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یخرف یاقآ   39904354 نفلت :

1114943561 یتسپ :  دک  رواد ،  لوا خ  نویامه   باب  ینیمخ خ  ماما  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

39903934-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33967046-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هبهب   S_RNYX-9500 -base_central_taxS_RNYX-9500 -base_central_tax  یصاصتخا یصاصتخا دکدک   اباب   یلخاد   یلخاد هکبش   هکبش زازا   تنرتنیا   تنرتنیا رتسب   رتسب یکیزیف   یکیزیف یزاسادج   یزاسادج تهج   تهج سنسیال   سنسیال ناونع : : ناونع
95009500 دادعت   دادعت

1717
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داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507578 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امرفراک رظن  ابو  نامیپ  کرادم  دانسا و  قبط  داژن  یمشاه  دیهش  زاگ  هاگشیالاپ  هداد  زکرم  ینابیتشپ  تشادهگن و  تسترابع  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092134000396 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

ملق کی  1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

لیمکت و هدنهد  داهنشیپ  طسوت  دیاب  تادنتسم  نیا  هدش و  مالعا  تسویپ  تادنتسم  رد  تاعوضوم  ریاس  تخادرپ و  یدادرارق ، ینف ، طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 ( تسا یمازلا  یکیتامروفنا  ربتعم  یراکنامیپ  تیحالص  ینمیا و  تیحالص  یهاوگ  یراذگ  راب  .دوش (  یراذگراب 

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33002807-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 23 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507634 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اه ی  ¬ هناماس رازفا و  ¬ مرن رازفا ، ¬ تخس لماش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  تامدخ  هب  طوبرم  روما  هیلک  یمجح  یراذگاو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101095867000005 زاین :  هرامش 

ناردنزام یکشزپ  مولع  هاگشناد  رهشهب  ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ  1 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

رهشهب ناردنزام ،  لیوحت :  لحم 

ددرگ تبث  هناماسردو  ءاضماورهم  تکرش  کرادمو  هصقانم  دانسا  یمامت  .1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4851774491 یتسپ :  دک  ماما ،  رهشهب خ  رهشهب ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34541401-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34541410-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هاگشیالاپ هاگشیالاپ هداد   هداد زکرم   زکرم ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تشادهگن   تشادهگن ناونع : : ناونع 1818

اهاه  یی ¬¬ هناماس هناماس وو   رازفا   رازفا ¬¬ مرن مرن رازفا ، ، رازفا ¬¬ تخس تخس لماش   لماش تاطابترا   تاطابترا وو   تاعالطا   تاعالطا یروانف   یروانف تامدخ   تامدخ هبهب   طوبرم   طوبرم روما   روما هیلک   هیلک یمجح   یمجح یراذگا   یراذگا ناونع : : ناونع 1919
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

مظنم5506994 ناوخ  کالپ  یتراظن و  نیبرود  یارجا  هحفص 38)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506756 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

روطب ینف  یلام و  تاداهنشیپ  تسا ) هباشمدک  ناریا  دشاب ( یم  تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش  ( یرافح روتینوم  )0130011 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ  ددرگ ( هئارا  هناگادج 

1101093985002685 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

LANDI RENZO ITALY هدنزاس عجرم   TP SENSOR یتراجت مان  دنمس   CNG لیر راشف  امد و  روسنس  الاک :  مان 
ددع 6 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
هداز هلادبع  اضر  هدننک  هضرع  عجرم   RYOKO یتراجت مان  نتراک   RY/KJ-08 لدم یترارح  پمپ  هاگتسد  تهج   LCd شیامن هحفص  اب  یلاتیجید  رلرتنک  الاک :  مان 

یوغآ
ددع 27 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

) ددرگ هئارا  هناگادج  روطب  ینف  یلام و  تاداهنشیپ  تسا ) هباشمدک  ناریا  دشاب ( یم  تسویپ  ریوصت  قبط  الاک  حرش  ( یرافح روتینوم  )0130011 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دشاب یم  یرابتعا  تخادرپ 

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34148386-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرافح یرافح روتینوم   روتینوم ناونع : : ناونع 2020

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یراجاغآ زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/15 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506983 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم   ) روسرپمکورتکلا 0006272 نالعا  لنپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228000760 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

اوه روآون  هدننک  هضرع  عجرم   BOGE یتراجت مان   6810046661P لدم اوه  روسرپمک  دربراک  لماک  کینورتکلا  لرتنک  دحاو  درب  الاک :  مان 
تس 2 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
هیدیما رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلایر یرابتعا   : تخادرپ -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراجاغآ تفن  تکرش  رابنا  برد  الاک  لیوحت  -2

دشابیم هصقانم  زا  فارصنا  هلزنم  هب  یجراخ  یالاک  داهنشیپ   ، یناریا یالاک  دیلوت  تروص  رد  -3
ددرگ یراذگ  راب  هناماس  رد  یمازلا و  یلام  ینف و  داهنشیپ  هئارا  -4

دشابیم هتفه  کی  هنومن  لاسرا  تلهم  - 5

 : یتسپ دک  نامتخاس 360 ،  یراجاغآ -  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  یتعنص -  ریغ  هطوحم  هیدیما -  هیدیما ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6373193935

52627742-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52623430-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روسرپمکورتکلا روسرپمکورتکلا نالعا   نالعا لنپ   لنپ ناونع : : ناونع 2 12 1

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507318 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 .( دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  زیهجت  تفایرد  لاسرا و  هنیزه   ) سنمیز گرومیس  ویارد  یزادنا  هار  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093985002693 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 .( دشاب یم  راکنامیپ  هدهع  هب  زیهجت  تفایرد  لاسرا و  هنیزه   ) سنمیز گرومیس  ویارد  یزادنا  هار  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34142761-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 .(  .( دشاب دشاب یمیم   راکنامیپ   راکنامیپ هدهع   هدهع هبهب   زیهجت   زیهجت تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه  ) ) سنمیز سنمیز گرومیس   گرومیس ویارد   ویارد یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507328 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب لحم  رد  زادنا ی  هار  بصن و  تفایرد و  لاسرا و  هنیزه   ) کت نب  لدم  یالپوس  دلیف  ویارد  ددع  هس  یزادنا  هار  ریمعت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
 .( دشابیم راکنامیپ  هدهع 

1101093985002689 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم راکنامیپ  هدهع  هب  لحم  رد  زادنا ی  هار  بصن و  تفایرد و  لاسرا و  هنیزه   ) کت نب  لدم  یالپوس  دلیف  ویارد  ددع  هس  یزادنا  هار  ریمعت و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.(

6164644951 یتسپ :  دک  ناریا ،  یرافح  یلم  تکرش  هاگدورف -  نادیم  زا  رتالاب  نارادساپ -  راولب  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34142761-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هوکزوریف نامیس  یدیلوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

simatender.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507401 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

1401/05/10 نایاپ : 1401/05/01 ـ  عورش : لرتنک ـ  قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ : نیزوت ـ  رلرتنک  حرش : FIKCC-108-507-1 ـ  هرامش : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدهع هدهع هبهب   لحم   لحم ردرد   زادنا  یی   زادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تفایرد   تفایرد وو   لاسرا   لاسرا هنیزه   هنیزه  ) ) کتکت نبنب   لدم   لدم یالپوس   یالپوس دلیف   دلیف ویارد   ویارد ددع   ددع هسهس   یزادنا   یزادنا هار   هار وو   ریمعت   ریمعت ناونع : : ناونع
 .(  .( دشابیم دشابیم راکنامیپ   راکنامیپ

2323

نیزوت نیزوت رلرتنک   رلرتنک ناونع : : ناونع 2424

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناهفصا نهآ  بوذ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خروم 1401/5/9هرامش ات 14  تعاس 10:45  زا 1401/5/1   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

esfahansteel.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

چیئوس تهج  ید  یس  لا  لوسنک  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/08 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507642 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ... P/F "IHI SCUBE" MAIN ENGINE CONTROL SYSTEM - PORT POWER SOURCE UNIT, MAIN ENGINE و نیمات - : یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یکینورتکلا تراک  تهج :  اهب  مالعتسا 

1201091645000074 زاین :  هرامش 
ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تسویپ هب  - 
یتعنص یرادا و  یگناخ ، تازیهجت  الاک :  هورگ 

ددع  25 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

دوخ ینف  تاداهنشیپ  اه  تکرش  ، الاک تفایرد  دات و  زا  سپ  هام  ود  تخادرپ  نامز  ،، دشاب لخاد  دیلوت  دیاب  ناکما  تروصرد  تساوخرد  دروم  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
71095069 .دش دنهاوخن  یسررب  تاداهنشیپ   ، ینف تاداهنشیپ  لاسرا  مدع  تروص  رد.دننک  لاسرا  هناماس  رد  دیاب  لیاف  تروصب  ار 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

71095069-021  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

چیئوس چیئوس تهج   تهج یدید   یسیس   لالا   لوسنک   لوسنک ناونع : : ناونع 2525

P/F "IHI  SCUBE" MAIN ENGINE CONTROL SYSTEM P/F "IHI  SCUBE" MAIN ENGINE CONTROL SYSTEM -  PORT POWER SOURCE UNIT ,  MAIN-  PORT POWER SOURCE UNIT ,  MAIN نیمات - : - : نیمات ناونع : : ناونع
ENGINEENGINE

2626

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادنورا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 07 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506714 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

F&G System devices تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201093567000330 زاین :  هرامش 

نادنورا زاگ  تفن و  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یکیرتکلا تالآرازبا  الاک :  هورگ 

ددع  67 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

رهشمرخ رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  نادنورا ،  زاگ  تفن و  تکرش   - ورسخ رصان  نابایخ  شبن  یا - هنماخ  هلا  تیآ  راولب   - رهشمرخ رهشمرخ ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
6417713455

32123177-061  ، 53521980-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

53544873-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ینیمخ ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507046 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبطنیمز  ریز  هقبط  رصعیلو  نامتخاس  یناشن  شتآ  هلول  ضیوعت  حالصا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090614000644 زاین :  هرامش 

نارهت هر   ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1419733141 یتسپ :  دک  ینیمخ ،  ماما  یناتسرامیب  عمتجم  زرواشک  راولب  یاهتنا  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61192305-021  ، 61190-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66940034-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

F&G System devicesF&G System devices ناونع : : ناونع 2727

نامتخاس نامتخاس یناشن   یناشن شتآ   شتآ هلول   هلول ضیوعت   ضیوعت وو   حالصا   حالصا ناونع : : ناونع 2828

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  2525   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506723 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

PLANET یتراجت مان   GT-802 لدم هنایار  هکبش  یرون  ربیف  لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091645001052 زاین :  هرامش 

ناریا یتفن  یاه  هنایاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یسین دیجم  هدننک  هضرع  عجرم   PLANET یتراجت مان   GT-802 لدم هنایار  هکبش  یرون  ربیف  لدبم  الاک :  مان 

ددع 6 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک و لاسرا  زا  سپ  باسح  هیوست  - دامرف لصاح  سامت  یمالغ  سدنهم  بانج  نفلت 09171705701  هرامش  اب  لاوس  هنوگره  تروص  رد  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یراک زور  رثکادح 10  شورف  روتکاف 

1946619611 یتسپ :  دک  کالپ 11 ،  متفه )  ناتسین   ) یروس دیهش  نابایخ  دیفس  جرب  زا  رتالاب  نارادساپ  نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37293081-077  ، 22592630-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22592473-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

PLANETPLANET یتراجت   یتراجت مان   مان   GT-802GT-802 لدم   لدم هنایار   هنایار هکبش   هکبش یرون   یرون ربیف   ربیف لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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لوفزد ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506725 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوفزد یکشزپ  مولع  هاگشناد  تنرتنیا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004709000018 زاین :  هرامش 

لوفزد ینامرد  یتشادهب و  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
سکارآ تاطابترا  هعسوت  یناسر و  عالطا  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف  دودحمان  مجح   MB\s 10 دناب یانهپ   dedicated تنرتنیا سیورس  الاک :  مان 

رتسگ هداد 
تیاباگم 1 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
لوفزد رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

- ددرگ همیمض  تیاس  رد  هدرک و  اضما  رهم و  ار  هدش  تسویپ  لیاف  هدش -  تسویپ  لیاف  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6461665145 یتسپ :  دک  یرتسگداد ،  دادرخ و  راولب 15  نیب  تسپ  نابایخ  لوفزد -  لوفزد ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422074-061  ، 42428201-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42428203-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یوضر ناسارخ  یا  هفرح  ینف و  شزومآ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506782 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوفزد لوفزد یکشزپ   یکشزپ مولع   مولع هاگشناد   هاگشناد تنرتنیا   تنرتنیا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3030

یرادرب یرادرب ریوصت   ریوصت نیبرود   نیبرود لاتیجید -  -  لاتیجید نیبرود   نیبرود هیاپ   هیاپ هنایار -  -  هنایار هکبش   هکبش اتید   اتید چیئوس   چیئوس  -  - YSLYYSLY لرتنک   لرتنک قرب   قرب لباک   لباک یسم -  -  یسم قرب   قرب میس   میس ناونع : : ناونع
سنارفنک سنارفنک

3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دوش هتفرگ  رظن  رد  ادج  بصن  هنیزه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003597000018 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  یا  هفرح  ینف و  شزوما  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رهبا لباک  میس و  هدنزاس  عجرم   mm^2 1 عطقم حطس   V 300-500 ژاتلو  60227IEC 0660706 حرط ناشفا  یسم 1  قرب  میس  الاک :  مان 

فالک 200 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

لباک اناسر  هدنزاس  عجرم  یرتم  هرقرق   PVC قیاع سنج   PVC شکور سنج  سم  یداه  سنج   10x1 mm^2 عطقم حطس   YSLY لرتنک قرب  لباک  الاک :  مان 
لباک اناسر  هدننک  هضرع  عجرم 

رتم 100 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

ناریا یزادرپ  هداد  هدننک  هضرع  عجرم   ATEN یتراجت مان   ATEN 16PORT PS2-SUB لدم هنایار  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 4 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
شورس یریوصت  یتوص  هدننک  هضرع  عجرم   SACHTLER یتراجت مان   SYSTEM CINE DSLR2D 0351 لدم لاتیجید  نیبرود  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

اوآ کین  نارهت  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   SONY یتراجت مان   PCSA-CG70 لدم سنارفنک  یرادرب  ریوصت  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
نیچ هدنزاس  روشک   SONY هدنزاس عجرم  طبض  ناریا  هدننک  هضرع  عجرم   SONY یتراجت مان   VMC-UAM1 لدم نیبرود   HDMI لباک الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

نایزاین هلادابع  هدننک  هضرع  عجرم   SUPER SOUND یتراجت مان   SFC لدم وگدنلب  لباک  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
هدنزاس عجرم  کیژلب  هدنزاس  روشک   TELEVIC یتراجت مان   D-Cerno CUR لدم  W 180 ناوت  V 47 ژاتلو سنارفنک  متسیس  لاتیجید  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 

یحالصا نسح  هدننک  هضرع  عجرم   TELEVIC CONFERENCE
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/05/25 زاین :  خیرات 
یودهم تمارک  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  نونید  یتراجت  مان   POA-3D12CI لدم یتوص  متسیس  ریاف  یلپمآ  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

لیلحت هاگیاپ  هدنزاس  عجرم  نایناریا  اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ  لیلحت  هاگیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   S22 لدم کتنو  راکوت   HMI لنپ الاک :  مان 
نایناریا اردص  نیون  یاهیروآ  نف  نارگ 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/05/25 زاین :  خیرات 

دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ادج  بصن  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184993154 یتسپ :  دک  شزومآ ،  لک  هرادا  ینرق  دیهش  راولب  یادتبا  یسودرف  نادیم  دهشم  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7287006-0513  ، 37287018-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37286025-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا ، تنواعم   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506957 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

CISCO WSC2960 X48TSL چیوس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092992000042 زاین :  هرامش 

دنهس یتعنص  هاگشناد  عبانم  تیریدم  یلام و  یرادا   تنواعم  هدننک :  رازگرب 
هداد سراپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ   CISCO CHINA هدنزاس عجرم  وکسیس  یتراجت  مان   WS-C2960-48TC-L لدم تروپ  هکبش 48  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

شواک
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم الاک  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ.دشابیم  هدنشورف  هدهع  هب  لاسرا  هنیزه   . دشاب یم  لیذ  حرش  هب  چیوس  تاصخشم  هباشم و  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب ون  رظن  دروم  یالاک.دشاب 

5331817634 یتسپ :  دک  دنهس ،  یتعنص  هاگشناد  دنهس -  دیدج  رهش  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33458205-041  ، 33458247-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33443860-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کارا هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 18 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506988 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ تسیل  قبط  تنرتنیا  یزادنا  هار  تهج   passive تازیهجت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004598000090 زاین :  هرامش 

کارا هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیچ هدنزاس  روشک  متسیس  تخاس  هدننک  هضرع  عجرم   SMC یتراجت مان   SMC6128PL2 لدم  managed with POE تروپ هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتسویپ تسیل  قبط   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3815688138 یتسپ :  دک  کارا ،  هاگشناد  یتشهبدیهش  نابایخ  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32621682-086  ، 32621530-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32621531-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CISCO WSC2960  X48TSLCISCO WSC2960  X48TSL چیوس   چیوس ناونع : : ناونع 3232

تنرتنیا تنرتنیا یزادنا   یزادنا هار   هار تهج   تهج   pass ivepass ive تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نالیگ ناتسا  ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نالیگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506997 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دامرف یرازگراب  اردوخ  داهنشیپ   ، لیاف قبط  امتح  .دشابیم  هدهاشم  لباق  تسویپ  لیاف  رد  زاین  حرش  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001149000009 زاین :  هرامش 

نالیگ ناتسا  ناناوجون  ناکدوک و  یرکف  شرورپ  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
بو یاههاگرد ) ) یاهلاتروپ طوبرم ،  یاهتیلاعف  اههداد و  ینابزیم  شزادرپ و  سیورس :  مان 

دراوم 11 دادعت : 
1401/05/31 زاین :  خیرات 

تشر رهش :  نالیگ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دنشاب اتفا  یمسر  زوجم  یاراد  دیاب  امتح  هدننک  دورو  یاه  تکرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4145914147 یتسپ :  دک  یرادا ،  عمتجم  - ماظتنا نادیم  تشر ،  رهش :  نالیگ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33461660-013 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33461661-013 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بوبو یاههاگرد ) ) یاههاگرد )) یاهلاتروپ یاهلاتروپ طوبرم ،  ،  طوبرم یاهتیلاعف   یاهتیلاعف وو   اهاه   هداد   هداد ینابزیم   ینابزیم وو   شزادرپ   شزادرپ ناونع : : ناونع 3434

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507001 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ددرگ ءاضما  رهم و  ناگدننکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم  یمامت  دیاب  ود 2 - هرامش ی  تسویپ  قبط  ینف  تاصخشم  - 1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093707000009 زاین :  هرامش 

درکرهش یرادرهش  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
اتیپوس هدننک  هضرع  عجرم  اتیپوس  یتراجت  مان  یا  هخاش  کنیرش 16  هتسب   m 2 لوط  60x45 mm زیاس  cm 6 یلخاد رطق   PVC سنج رادرایش  تکاد  الاک :  مان 

هتسب 6 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

شیدناارف راپسب  راشبآ  هدننک  هضرع  عجرم  بآ  روتنک  دربراک   cm 30 زیاس یندچ  رد  اب  یرمیلپ  هچراپکی  هچضوح  الاک :  مان 
ددع 25 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
یتراجت مان  یا  هقلح  هتسب 1   LSZH شکور سنج   m 1000 لوط  INTEX249125 لدم یجراخ  یلخاد و  دم  لگنیس  روک  یرونربیف 24  هکبش  لباک  الاک :  مان 

طابترا جوم  ایدم  هدننک  هضرع  عجرم  هسنارف  هدنزاس  روشک   MMC هدنزاس عجرم   MMC
هقلح ( لور )3 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یمامت دیاب  - 3 دش دهاوخ  تخادرپ  یرادرهش  یلام  یرادا و  لاور  یط  زا  سپ  تخادرپ  ود 2 - هرامش ی  تسویپ  قبط  ینف  تاصخشم  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ ءاضما  رهم و  ناگدننکرش  طسوت  تسویپ  تادنتسم 

 : یتسپ دک  مود ،  هقبط  هلال -  نامتخاس  یسودرف - ریصن و  هجاوخ  نابایخ  عطاقت  - درکرهش درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
8816954964

32274002-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273150-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرونربیف یرونربیف هکبش   هکبش لباک   لباک یرمیلپ - - یرمیلپ هچراپکی   هچراپکی هچضوح   هچضوح  - - PVCPVC  سنج سنج رادرایش   رادرایش تکاد   تکاد ناونع : : ناونع 3535

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا تفن  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507010 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تساوخرد  قبط  هکبش  تراک  هکبش و  رتست  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000324 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یردخ لیعامسا  هدننک  هضرع  عجرم   NAXANS یتراجت مان  لدم 110  هکبش  رتست  الاک :  مان 

هاگتسد 107 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1593657919 یتسپ :  دک  تفن ،  یلم  تکرش  دیدج  یزکرم  نامتخاس  رسدور  شبن  ظفاح  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61623376-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507086 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهتیاس ردنب و  ردنب  یطابترا  یاه  تخاس  ریز  یکینورتکلا و  یتظافح و   ، یتارباخم تازیهجت  نیمات  یزاسزاب و  ، یرادهگن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دانسا  قباطم  یعرف 

1101003699000012 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

/ دشاب یم  یمازلا  هناماس  رد  یتساوخرد  یاهزوجم  تمیق و  داهنشیپ  هگرب  دانسا و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971658749 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  لک  هرادا  یگیر -  دیهش  نابایخ  یاهتنا  راهباچ -  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31283000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35321414-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش تراک   تراک وو   هکبش   هکبش رتست   رتست ناونع : : ناونع 3636

یعرف یعرف یاهتیاس   یاهتیاس وو   ردنب   ردنب ردنب   ردنب یطابترا   یطابترا یاه   یاه تخاس   تخاس ریز   ریز وو   یکینورتکلا   یکینورتکلا وو   یتظافح   یتظافح  ، ، یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   یزاسزاب   یزاسزاب ،، یرادهگن یرادهگن ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ دانسا   دانسا قباطم   قباطم

3737

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507097 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ISMN گنیچوس هکبش  تیریدم  متسیس  یرادهگن  ینف و  ینابیتشپ  تمدخ و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000603 زاین :  هرامش 

تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یتارباخم یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراد  دادرارقزور  زا 7  شیب  راک  تسیمازلا ** ** اصافم  تسویپ **  لیاف  هب  هجوت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیمازلا تعاس  یط 24  یگدامآ  مالعا  تلهم   * **، تسیمازلا ینف  تاصخشم  لماک  رکذ  اب  روتکاف  شیپ  هیارا  ** 

یمیهاربا سدنهم  اب 88116220 یگنهامه 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88114247-021  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ISMNISMN  گنیچوس گنیچوس هکبش   هکبش تیریدم   تیریدم متسیس   متسیس یرادهگن   یرادهگن وو   ینف   ینف ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   تمدخ   تمدخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 3838

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 54 ھحفص 30 
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ناجیابرذآ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507272 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسناکرف  لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
NXP01405A2H1SSSSA1A2AS

1101093266000390 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاساپآ هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TASCAM هدنزاس عجرم   TASCAM یتراجت مان   MM-2D-E لدم هلاناک  راهچ  لاتیجید  یادص  لدبم  الاک :  مان 
متسیس هداد 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333879-041  ، 52333292-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52333291-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

NXP01405A2H1SSSSA1A2ASNXP01405A2H1SSSSA1A2AS یسناکرف   یسناکرف لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 3939

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناجیابرذآ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507368 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسناکرف لدبم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
TYPE: ADV-4300-KBX-4 37KW

1101093266000391 زاین :  هرامش 
ناجیابرذا دالوف  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یاساپآ هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   TASCAM هدنزاس عجرم   TASCAM یتراجت مان   MM-2D-E لدم هلاناک  راهچ  لاتیجید  یادص  لدبم  الاک :  مان 
متسیس هداد 

ددع 2 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

هنایم رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هدیدرگ  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ همیمض  لماک  تاحیضوت  اب   pdf لیاف تروصب  روتکاف  شیپ  - 2

الاک یسانشراک  دات  لاسرا و  زا  دعب  یراک  زور  دودح 30  هیوست  نامز   - دشاب یمن  ربتعم  همیمض   pdf لیاف دقاف  تاداهنشیپ  - 3

5346179111 یتسپ :  دک  ناجیابرذآ ،  دالوف  تکرش  - نهآ هار  هاگتسیا  بنج  - هنایم هنایم ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52333879-041  ، 52333292-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52333291-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

TYPE: ADV-4300 -KBX-4 TYPE: ADV-4300 -KBX-4 37KW37KW  یسناکرف یسناکرف لدبم   لدبم ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507414 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرون ربیف  ویتکا  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005906000037 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ ناتسا  یعامتجا  نیمات  نامرد  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هعجارم نامرد  تیریدم  هب  تالوئس  تهج.تسویپ  داد  رارق  قبط  هعبات  زکارم  نامرد و  تیریدم  یرون  ربیف  ویتکا  تازیهجت  ینابیتشپ  یرادهگن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09166140813 .تسا یمازلا  تسویپ  لیاف  ددجم  یراذگراب.دامرف 

6134994433 یتسپ :  دک  ناتسزوخ ،  نامرد  تیریدم  نامتخاس  دشر  نابایخ 9  شبن  رگراک  نادیم  ناتسلگ  نابوتا  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33721002-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33340037-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507457 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 ( .... یتسویپ رادقم  تیشاتید و  تاصخشم ، قبط  چیوس (  لول  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002033 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
سراپ تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   HPL 245 لدم  A 3150 نایرج تدش   kV 245 ژاتلو زاف  کت  یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

چیوس
ددع 1 دادعت : 

1401/06/20 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 ( .... یتسویپ رادقم  تیشاتید و  تاصخشم ، قبط  چیوس (  لول   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1966653943 یتسپ :  دک  هرامش 12 ،  دازکاخ -  نابایخ  لالب -  دجسم  زا  رتالاب  جع - )  ) رصعیلو نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33548632-077  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرون یرون ربیف   ربیف ویتکا   ویتکا تازیهجت   تازیهجت ینابیتشپ   ینابیتشپ وو   یرادهگن   یرادهگن ناونع : : ناونع 4141

 ( ....  ( .... یتسویپ یتسویپ رادقم   رادقم وو   تیشاتید   تیشاتید تاصخشم ، ، تاصخشم قبط   قبط چیوس (  (  چیوس لول   لول ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :
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ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507462 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یاهتیاس ردنب و  ردنب  یطابترا  یاه  تخاس  ریز  یکینورتکلا و  یتظافح و   ، یتارباخم تازیهجت  نیمات  یزاسزاب و  ، یرادهگن تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ دانسا  قباطم  یعرف 

1101003699000013 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 
دروم 1 دادعت : 

1401/05/08 زاین :  خیرات 
راهب هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( زوجم تمیق و  داهنشیپ  / دادرارق ) دشابیم یمازلا  هناماس  رد  مزال  یاهزوجم  دانسا و  یراذگراب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9971658749 یتسپ :  دک  یدرونایرد ،  ردانب و  لک  هرادا  یگیر -  دیهش  نابایخ  یاهتنا  راهباچ -  راهب ،  هاچ  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31283000-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35321414-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یعرف یعرف یاهتیاس   یاهتیاس وو   ردنب   ردنب ردنب   ردنب یطابترا   یطابترا یاه   یاه تخاس   تخاس ریز   ریز وو   یکینورتکلا   یکینورتکلا وو   یتظافح   یتظافح  ، ، یتارباخم یتارباخم تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات وو   یزاسزاب   یزاسزاب ،، یرادهگن یرادهگن ناونع : : ناونع
تسویپ تسویپ دانسا   دانسا قباطم   قباطم
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سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507490 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ رد  دادعت  حرش و  قبط  درک و .....  چپ  ربیف و  لوژام  تنرتا و  هب  ربیف  لدبم  تنیوپ و  سسکا  چئیوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 

دوش تسویپ  روتکاف  شیپ 
1101093035000287 زاین :  هرامش 

سراپ یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تختیاپ نارتسگ  الاک  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   SD2008 لدم تروپ  لانرتنیا 8  هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1740 دادعت : 
1401/06/01 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هیلک دوش / یم  ماجنا  رادیرخ  تکرش  رد  تاعطق  پملپ  .دشاب  لصا  اههاگتسد  تاعطق و  هیلک  .تسا  هدننک  نیمات  هدهع  هب  لاسرا و ...  یاه  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریگب  هدهع  هب  ار  تاعطق  هیلک  تنامض  دهعت و  هدنشورف  هدوب و  یتنراگ  تراک  یاراد  تازیهجت  تاعطق و 

یرابتعا دیرخ 

7511811369 یتسپ :  دک  سراپ ،  یژرنا  یداصتقا  هژیو  هقطنم  نامزاس  - هیولسع - رهشوب ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31376000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31376300-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

 ....  .... وو درک   درک چپچپ   وو   ربیف   ربیف لوژام   لوژام وو   تنرتا   تنرتا هبهب   ربیف   ربیف لدبم   لدبم وو   تنیوپ   تنیوپ سسکا   سسکا وو   چئیوس   چئیوس ناونع : : ناونع 4444
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یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507581 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش رتور  چوس و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093498004104 زاین :  هرامش 

یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
زارف ناشیدنا  نایار  هدننک  هضرع  عجرم   Cisco یتراجت مان   G.SHDSL Security Router هکبش رتور  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هداد هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   SWITCH CISCO یتراجت مان   S-S-12-3850 لدم  ACTIVE هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 
بونج یایرآ  رهم  یزادرپ 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم دات  دروم  تفن  ترازو   AVL رد دوجوم  یاه  تکرش  طقف   . دوش هعجارم  تسویپ  لیاف  هب  الاک  حرش  هدهاشم  تهج   ، هباشم دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هدنشورف  هدهعرب  لمح  هنیزه.دشاب  یم  یتلود  تالماعم  رد  هلخادم  عنم  نوناق  تیاعر  هب  فظوم  مالعتسا  رد  ناگدننک  تکرش.دشاب 

7511893651 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع -  ناتسرهش  رهشوب - ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319662-077  ، 31312000-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37325452-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هکبش هکبش رتور   رتور وو   چوس   چوس ناونع : : ناونع 4545
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ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507622 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یراذگراب - دشاب هناماسرد  هدش  یراذگراب  تسیل  قباطمو  لخاد  دیلوت  یتسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک  تسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسیمازلا هناماسرد  الاک  لماک  تاصخشمابروتکاف  شیپ 

1101001011000090 زاین :  هرامش 
ناریا تاعالطا  یروانف  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

هنایار ورس  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   AJ716A لدم  GB 8 تیفرظ اب   SFP هکبش تراک  الاک :  مان 
ددع 256 دادعت : 

1401/05/15 زاین :  خیرات 
سیمر زادرپ  رازفا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   AJ764A لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 128 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

الاک لماک  تاصخشم  اب  روتکاف  شیپ  یراذگراب  - دشاب هناماسرد  هدش  یراذگراب  تسیل  قباطمو  لخاد  دیلوت  یتسیاب  یم  یتساوخرد  یالاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
09128168407 ینسحم هناماس  یرقاب 88115655  مناخ  ینف  ناسانشراک  نفلتدشاب  یمن  روصتم  یمادقا  تروصنیاریغرد  تسیمازلا  هناماسرد 

 : یتسپ دک  ناریا ،  تاعالطا  یروانف  نامزاس  - تاطابترا ترازو  یدورو 22  - نادنخ دیس  هب  هدیسرن  - یتعیرش نابایخ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1515674311

77036994-021  ، 88110000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88110000-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

رادیرخ5506665 اب  یگنهامه  تسویپ و  مالعتسا  قباطم  یدازآ  هجرد  ود  یوکس  هحفص 44)هاگتسد  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

تنرتنیا5507353 رتسب  رد  یزاجم  یاضف  لیلحت  دصر و  هحفص 11)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

چیئوس5507424 تهج  ید  یس  لا  هحفص 17)لوسنک  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یصاصتخا5507463 دک  اب  یلخاد  هکبش  زا  تنرتنیا  رتسب  یکیزیف  یزاسادج  تهج  سنسیال 
دادعت 9500 هب   S_RNYX-9500-base_central_tax

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هاگشیالاپ5507578 هداد  زکرم  ینابیتشپ  هحفص 11)تشادهگن و  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یراذگراب یراذگراب -- دشاب دشاب هناماسرد   هناماسرد هدش   هدش یراذگراب   یراذگراب تسیل   تسیل قباطمو   قباطمو لخاد   لخاد دیلوت   دیلوت یتسیاب   یتسیاب یمیم   یتساوخرد   یتساوخرد یالاک   یالاک تسا   تسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع
تسیمازلا تسیمازلا هناماسرد   هناماسرد الاک   الاک لماک   لماک تاصخشمابروتکاف   تاصخشمابروتکاف شیپ   شیپ
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

هکبش5507620 تحت  تلاب  هحفص 44)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

لماش5507634 تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  تامدخ  هب  طوبرم  روما  هیلک  یمجح  یراذگا 
اه ی ¬ هناماس رازفا و  ¬ مرن رازفا ، ¬ تخس

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یدعس داینب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507562 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزادرپرون ادص و  جیتسا و  یرهش و  نویزیولت  هراجا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005817000005 زاین :  هرامش 

یدعس داینب  هدننک :  رازگرب 
دیریگب سامت  امتح  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
دروم  1 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
تاناریمش رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

09122597134 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1985864449 یتسپ :  دک  کالپ 17 ،  ناساس -  عطاقت  زا  دعب  یقرش -  مهدزناپ  نابایخ  کجنلو -  تاناریمش ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

22426657-021  ، 22426658-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22426658-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یزادرپرون یزادرپرون وو   ادص   ادص وو   جیتسا   جیتسا وو   یرهش   یرهش نویزیولت   نویزیولت هراجا   هراجا ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نادهاز یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسچولبرازگرب ناتسیس و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506780 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ گرب  قبط  رباعم  یشک  طخ  یارجا  گنر و  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
سامت 09153404103 هرامش 

1101006008000018 زاین :  هرامش 
ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  نادهاز  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

داز یفطل  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 250 هکشب دیفس  یکیلیرکآ  درس  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 1 دادعت : 

1401/05/31 زاین :  خیرات 
نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9813673157 یتسپ :  دک  نادهاز ،  زکرم  یرادرهش  - یدازآ نابایخ  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33224064-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33251140-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا دیدجت  شک - طخ  هاگتسد  یزاسزاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000153 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رباعم رباعم یشک   یشک طخطخ   یارجا   یارجا وو   گنر   گنر دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4848

شکشک طخطخ   هاگتسد   هاگتسد یزاسزاب   یزاسزاب ناونع : : ناونع 4949

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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جدننس یرادرهش  یرهش  زبس  یاضف  رظنم و  امیس ، نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

09188710013 زادرپراک یتسویپ  تسیل  قبط  جدننس  یادهش  کراپ  تهج  ییانشور  لیاسو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005439000092 زاین :  هرامش 

یرهش زبس  یاضف  رظنم و  امیس   نامزاس  هدننک :  رازگرب 
بسن یرایتخب  سابع  هدننک  هضرع  عجرم   MVC یتراجت مان  یرتم  هرقرق  لدم 2835   W 4 ناوت یباتفآ  ییانشور  هسیر  الاک :  مان 

رتم 123123 دادعت : 
1401/05/04 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6613911111 یتسپ :  دک  ریفس ،  ناروتسر  زا  رتالاب  ناتسدرک  راولب  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33160524-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33153661-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دابآ دعس  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506994 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  هب  مظنم  ناوخ  کالپ  یتراظن و  نیبرود  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096826000004 زاین :  هرامش 

روباشین ناتسرهش  دابادعس  یرایهد  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

ددع  6 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

روباشین یوضر ،  ناسارخ  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  هب  مظنم  ناوخ  کالپ  یتراظن و  نیبرود  یارجا  دیرخ و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9315175543 یتسپ :  دک  دابادعس ،  یاتسور  روباشین ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43328987-051  ، 42723434-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42723434-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کراپ کراپ تهج   تهج ییانشور   ییانشور لیاسو   لیاسو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5050

مظنم مظنم ناوخ   ناوخ کالپ   کالپ وو   یتراظن   یتراظن نیبرود   نیبرود یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5151

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناردنزامرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507199 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا دیدجت  شک - طخ  هاگتسد  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000152 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
وضع یاراد  یاهنامزاس  ریاس  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

11 دادعت : 
1401/05/10 زاین :  خیرات 

یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4817716584 یتسپ :  دک  بالقنا ،  نابایخ   یراس -  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33326002-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33320519-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جدننس یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507388 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمات اب  لمح  هیارک  طسق  هس  رد  تخادرپ  ددرگ  هعلاطم  تسویپ  لیاف  امتح  یسکات  سوبوتا و  هاگتسیا  ولبات  ددع  دادعت 30  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدننک

1101005632000023 زاین :  هرامش 
جدننس یرادرهش  رفاسم  راب و  لقن  لمح و  تیریدم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

اههار ینمیا  تازیهجت  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم  دک 0502001602   50x75 cm زیاس راد  هبل  هلاس  رمع 7  اب  ییامنهار  ولبات  الاک :  مان 
ددع 30 دادعت : 

1401/05/13 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6615873356 یتسپ :  دک  نارهت ،  یزکرم  لانیمرت  نافعضتسم  راولب  جدننس  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33124777-087  ، 33520371-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33520370-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

شکشک طخطخ   هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

یسکات یسکات وو   سوبوتا   سوبوتا هاگتسیا   هاگتسیا ولبات   ولبات ددع   ددع   3030 دادعت   دادعت ناونع : : ناونع 5353
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ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507395 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ دانسا  کرادم و  ربارب  ییاجر  دیهش  ردنب  هژیو  هقطنم  وردوخ  کالپ  تفج  زاین 1000  دروم  یالاک.هباشم  دکناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004096000005 زاین :  هرامش 

ییاجر دیهش  یدرونایرد  ردانب و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ساپ یجان  هدننک  هضرع  عجرم  وردوخ  کالپ  هعطق  گنربش  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد روتکاف  شیپ  لاسرا  .دشاب  یم  تخادرپ  لباق  یراک  زور  لقادح 20  دات  لیوحت و  زا  سپ  تخادرپ  .دشاب  یمن  دوجوم  تخادرپ  شیپ  ناکما   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ددرگ یراذگ  تمیق  تفج  کی  تمیق  .ددرگ  روظنم  هدوزفا  شزرا  نودب  دحاو  تمیق  .تسا  مازلا  هناماس 

 : یتسپ دک  ناگزمره ،  ناتسا  ردانب  لک  هرادا  یزکرم  نامتخاس  ییاجر -  دیهش  یردنب  عمتجم  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7917183797

33514001-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

3354048-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

وردوخ وردوخ کالپ   کالپ هعطق   هعطق گنربش   گنربش ناونع : : ناونع 5454

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یانیمولآ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یلامشرازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507444 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیفارت گنر  ینغور و  گنر  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001491000275 زاین :  هرامش 

ناریا یانیمولآ  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
یمیش سلطا  سراپ  ییایمیش  یدیلوت  ینواعت  هدننک  هضرع  عجرم   kg 1 یزلف یطوق  ناولا 701  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 

یطوق 50 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

یردیح یلع  هدننک  هضرع  عجرم  ناولا   kg 1 یطوق  ALCO-2007 گنر دک  ینامتخاس  یدیکلآ  ینغور  گنر  الاک :  مان 
یطوق 50 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
داز یفطل  دومحم  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 بلح دیفس  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 

بلح 2 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

لبس یمیش  نیرآ  یدیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   kg 25 بلح گنر 255  دک  درز  یئزج  ود  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
بلح 2 دادعت : 

1401/05/05 زاین :  خیرات 
مرجاج رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

برد لیوحت  تسا - هدیدرگ  دیق  ینف  تاصخشم  قیقد و  نازیم  تسویپ  لیاف  رد  درز - دیفس و  یکیفارت  گنر  ناولا - درز  یبآ و  ینغور  گنر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
شخبناهج 05832605961 دریذپ - یم  تروص  رابنا  هب  سانجا  لیوحت  زا  سپ  زور  یس  تخادرپ  دشاب - یم  مرجاج  یانیمولآ  هناخراک 

9441756414 یتسپ :  دک  مرجاج ،  ناتسرهش  مرجاج ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32605941-058  ، 32603000-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32273041-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یکیفارت یکیفارت گنر   گنر وو   ینغور   ینغور گنر   گنر ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا

رهشیلاع یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکیتسال ریگتعرس  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050263000018 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  رهش  یلاع  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
کادآ تعنص  رهپس  هدننک  هضرع  عجرم  کادآ  تعنص  رهپس  یتراجت  مان   33x90 cm زیاس  SSA508 لدم یکیتسال  سنج  یکشم  ینابایخ  ریگ  تعرس  الاک :  مان 

ددع 600 دادعت : 
1401/05/21 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  یتسویپ  لیاف  رد  یرادرهش  رظن  دروم  یالاک  تاصخشم  دشاب و  یم  هباشت  ًافرص  یمالعا  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دیریگب سامت  یدشرم  یاقآ  هرامش 09171752349  اب  زاین  تروص  رد 

7519636756 یتسپ :  دک  رهشیلاع ،  یرادرهش  رهشیلاع -  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33681020-0773  ، 33681020-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33681020-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یکیتسال یکیتسال ریگتعرس   ریگتعرس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5656

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناریا یورین  بآ و  عبانم  هعسوت  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 06 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506665 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رادیرخ اب  یگنهامه  تسویپ و  مالعتسا  قباطم  یدازآ  هجرد  ود  یوکس  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001083000057 زاین :  هرامش 

ناریا یورین  با و  عبانم  هعسوت  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رادیرخ اب  یگنهامه  تسویپ و  مالعتسا  قباطم  یدازآ  هجرد  ود  یوکس  هاگتسد  - 

یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 
هاگتسد  2 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

پاستاو 09120032931 و 02127822840 رد  یگنهامه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1964913581 یتسپ :  دک  هرامش 3 ،  رادیب ، نابایخ  اقیرفآ ، عطاقت  ، سردم هارگرزب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27822000-021  ، 22026101-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

22026105-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رادیرخ رادیرخ اباب   یگنهامه   یگنهامه وو   تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا قباطم   قباطم یدازآ   یدازآ هجرد   هجرد ودود   یوکس   یوکس هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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تخاسریز تاطابترا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسدرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506678 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جدننس یس  یپ  زکرم  هتسب  رادم  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001022000601 زاین :  هرامش 
تخاسریز تاطابترا  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یتینما یاهمتسیس  یتامدخ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 
هعومجم 1 دادعت : 

1401/05/18 زاین :  خیرات 
جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هناماسرد  یراذگراب  اضما و  هعلاطم  ریداقم  تسرهف  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسیرورض یعامتجا  نیمات  باسح  صافم 
دشاب هدوزفا  شزرا  دقاف  ییاهن  تمیق 

ینموم 08733285860 یاقآ 

1631713711 یتسپ :  دک  تخاس ،  ریز  تاطابترا  تکرش  یزکرم  نامتخاس  نادنخ  دیس  لپ  هب  هدیسرن  یتعیرش  خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36217585-087  ، 88112783-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88112230-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

جدننس جدننس یسیس   یپیپ   زکرم   زکرم هتسب   هتسب رادم   رادم متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5858

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/05/04 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506735 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  یرادربملیف  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001053000079 زاین :  هرامش 

یکیلمت لاوما  شورف  یروآ و  عمج  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  حرش  هب  یرادربملیف  نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/05/12 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامن جرد  تاحیضوت  تمسق  رد  ار  تکرش  ای  هاگشورف  هرامش  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  هدش  تبث  رد  مالعتسا  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دامرف  یراذگ  راب  تسویپ  تمسق  رد  فا  ید  یپ  بلاق  رد  ار  روتکاف  شیپ  افطل 

دشاب یم  هدنشورف  هدهعب  لمح  هنیزه 

1967714713 یتسپ :  دک  کالپ 67 ،  یراصنا ،  دیهش  نابایخ  تلم ، کراپ  یوربور  رصعیلو ، خ  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

27652481-021  ، 27652-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

27652321-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادربملیف یرادربملیف نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 5959

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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سابعردنب سیدرپ  یکشزپ  هدکشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   ناگزمرهرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/05/05 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507118 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هدش تسویپ  تسیل  قبط  تازیهجت  اب  هارمه  هتسب  رادم  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090568000020 زاین :  هرامش 

سابعردنب سیدرپ  یکشزپ  هدکشناد  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/05/05 زاین :  خیرات 

سابعردنب رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یموب  ، تازیهجت هلاس  یتناراگ 2  نتشاد   ، یراک زور  30 یطراک نداد  لیوحت  ، هدننک نیمات  اتفا  یهاوگ  نتشاد  مازلا.دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگیم تروص  یتسویپ  ینف  تاصخشمابو  یتسویپ  تسیل  ساسارب  تازهیجتو  نیبروددیرخ  ، دراد تیولوا  ناتسا 

7919693116 یتسپ :  دک  نارگراک ،  هاگشزرو  یور  هب  ور  توبن -  کرهش  نیسح -  ماما  راولب  سابعردنب -  سابعردنب ،  رهش :  ناگزمره ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33710372-076 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33710371-076 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

داژن یمشاه  زاگ  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 16 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507620 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هکبش تحت  تلاب  نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201092134000206 زاین :  هرامش 

یوضر ناسارخ  ناتسا  داژن    یمشاه  دیهش  زاگ  شیالاپ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
هکبش تحت  تلاب  نیبرود  - 

ریوصت یتوص و  ، نیبرود الاک :  هورگ 
ددع  5 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
سخرس رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 - یراک زور  یلا 60  هیوست 45  دشاب -  یناریا  الاک  دشابیمن -  لوبق  لباق  هباشم  دکناریا  مارتحا -  مالس و  اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

9184675371 یتسپ :  دک  ارسشناد ،  شبن  هوکبآ -  نابایخ  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

37052183-051  ، 37285010-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33002791-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هدش هدش تسویپ   تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط تازیهجت   تازیهجت اباب   هارمه   هارمه هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6060

هکبش هکبش تحت   تحت تلاب   تلاب نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 6161

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 54 ھحفص 48 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/aess3v4x2u645?user=37505&ntc=5507118
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5507118?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/km4qnqa28c6qs?user=37505&ntc=5507620
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5507620?code=37505
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) a c c e s sa c c e s s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) b m sb m s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) c c t vc c t v  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) d v rd v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هپس کناب   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507644 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یهگآ لصا  رد  لماک  حرش  و ...  هجرد 1 -  رادشکور  یموطرخ  هلول  یرتم -  مین  هکبش  لباک  هکبش  - نوتسا  یک   - Cat6 هکبش لباک  نیمات  - یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ لیاف  قبط  تهج :  اهب  مالعتسا 

دوش یمن  هداد  خساپ  روتکاف  شیپ  جرد  نودب 
لیوحت زا  سپ  زور  هیوست 20 

1201001036000164 زاین :  هرامش 
هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
یتینما تازیهجت  الاک :  هورگ 

هعومجم  1 دادعت : 
1401/05/15 زاین :  خیرات 
نارهت نارهت ،  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  ینابیتشپ و  ، لک  هرادا  یبونج -  هقبط 1  کالپ 54 –  یبرغ -  نابایخ 33  شبن  دنولا -  نابایخ  نیتناژرآ -  نادیم  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
1519953111

35911738-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

مظنم5506994 ناوخ  کالپ  یتراظن و  نیبرود  یارجا  هحفص 38)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

راد راد شکور   شکور یموطرخ   یموطرخ هلول   هلول یرتم -  -  یرتم مین   مین هکبش   هکبش لباک   لباک هکبش   - - هکبش نوتسا   نوتسا یکیک    -  - Cat6Cat6 هکبش   هکبش لباک   لباک نیمات   - - نیمات ناونع : : ناونع 6262

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 54 ھحفص 49 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5j7thd8cbjv2q?user=37505&ntc=5507644
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5507644?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) n v rn v r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) p a g i n gp a g i n g  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) v i d e o  p r o j e c t o rv i d e o  p r o j e c t o r  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) w i mw i m  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) رطخ رطخ ریژآ   ریژآ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح افطا   افطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح ءافطا   ءافطا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تظافح تظافح وو   تینما   تینما  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) itsits  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناسارخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/05/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

khpc.ir :: عبنم :: Within 1st to 25th August 2022عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507411 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 MT for FCA delivery to Afghanistan 10000 یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Khorasan Petrochemica.company (KHPC) is planning to allocate a part of its Prilled Urea product in spot form to interested

reputabl.companies active in Urea market. Therefore we would like to invite you to submit your mos.competitive proposal
based on below conditions not later than 08:00 on Monday,25 July 2022,A.M. Tehran time

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

17Km Bojnourd,Shirvan Road :: سردآ سردآ

+985832443523 :: نفلت :: marketing@khpc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

+9985832443528 :: سکف :: tender@khpc.irسکف لیمیا لیمیا

its :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5507411Prilled Urea in Bags(50 هحفص )  itsits

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507120 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Prilled Urea in BagsPrilled Urea in Bags ناونع : : ناونع 6363

یزغم یزغم روترویادولف   روترویادولف تنتسا   تنتسا گنیدیاگ -  -  گنیدیاگ رتتاک   رتتاک یزغم -  -  یزغم ریاودیاگ   ریاودیاگ ناونع : : ناونع 6464

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 54 ھحفص 50 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zbrethwgcjzc2?user=37505&ntc=5507411
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5507411?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سا سا ما   ما یبیب    "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا هدنهد   هدنهد ماغیپ   ماغیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا هدننک   هدننک نفلت   نفلت  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) فلخت فلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تافلخت تافلخت تبث   تبث  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا مشچ   مشچ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ
(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یا   یا هشیش   هشیش برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیتاموتا کیتاموتا یاهبرد   یاهبرد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ریگدزد ریگدزد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ هاگتسد   هاگتسد  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یکیفارت یکیفارت نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یترارح یترارح نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاه   یاه نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک نیبرود   نیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) تعرس تعرس لرتنک   لرتنک یاهنیبرود   یاهنیبرود  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنب دنب هار   هار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنبهار دنبهار  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسیل  قبط  شراوگ  شخب  زاین  دروم  مالقا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یرابتعا تروصب  دیرخ  دشابیم  یمازلا  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

1101030686001276 زاین :  هرامش 
یزامن ینامرد  یشزوما  زکرم  هدننک :  رازگرب 

نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   Traxcess 14 لدم یزغم  ریاودیاگ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   Chaperon لدم رتنک  گنیدیاگ  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   Headway 21-156 لدم ورکیم  رتتاک  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   Headway 27-156 لدم ورکیم  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   FRED لدم یزغم  روترویادولف  تنتسا  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/05/03 زاین :  خیرات 
نژیو رون  ید  هدننک  هضرع  عجرم   MICROVENTION INC یتراجت مان   SOFIA رتنک سسکا  لاتسید  رتتاک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/05/03 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسیل  قبط  شراوگ  شخب  زاین  دروم  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یرابتعا تروصب  دیرخ  دشابیم  یمازلا  الاک  تلاصا  لبیل  هباشم  دک  ناریا 

7193711351 یتسپ :  دک  یزامن ،  نادیم  - دنز راولب  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36125206-071  ، 36473231-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36474055-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

سسکا  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یزغم5507120 روترویادولف  تنتسا  گنیدیاگ -  رتتاک  یزغم -  هحفص 50)ریاودیاگ  سسکا  ( سسکا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5507490 .... درک و چپ  ربیف و  لوژام  تنرتا و  هب  ربیف  لدبم  تنیوپ و  سسکا  هحفص 23)چئیوس و  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

مظنم5506994 ناوخ  کالپ  یتراظن و  نیبرود  یارجا  هحفص 38)دیرخ و  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 54 ھحفص 51 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا ضراوع   ضراوع  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) تقرس تقرس دضدض    " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرایتخب لاحم و  راهچ  یرهش  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   یرایتخبرازگرب لاحمراهچ و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 19 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507088 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  قبط   D400 راد الول  تقرس  دض  لیتکاد  ندچ  ییولیک  یبالضاف 65  لوهنم  هقوط  هچیرد و  ددع  زاین 106  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسا هباشم  دکناریا  دشابیم -

1101005088000198 زاین :  هرامش 
یرهش بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

دنولا بوذ  ناراهب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   60x60 cm زیاس لیتکاد  یندچ  سنج   D400 بالضاف بآ و  لوهنم  هچیرد  الاک :  مان 
ددع 106 دادعت : 

1401/05/10 زاین :  خیرات 
درک رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدهعب یسرزاب  لاسرا و  هنیزه  لاسرا و  دشابیم - زربلا  با  ورین  کی  حطس  یسرزاب  تحت  لاسرا  دیلوت و  یدقن -  ینارمع  عبانم  لحم  زا  تخادرپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
- ددرگ تسویپ  روتکاف  شیپ  دشابیم - هدننک  نیمات 

8814649913 یتسپ :  دک  هلال ،  کراپ  یوربور  سدق -  نادیم  درک ،  رهش  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33337725-038  ، 33334044-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33335032-038 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

تقرس دض   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

راد5507088 الول  تقرس  دض  لیتکاد  ندچ  ییولیک  یبالضاف 65  لوهنم  هقوط  هچیرد و  ددع  زاین 106 
تسا هباشم  دکناریا  دشابیم - تسویپ  تاصخشم  قبط   D400

هحفص 52) تقرس  ( تقرس دضدض  

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط   D400D400 راد   راد الول   الول تقرس   تقرس دضدض   لیتکاد   لیتکاد ندچ   ندچ ییولیک   ییولیک   6565 یبالضاف   یبالضاف لوهنم   لوهنم هقوط   هقوط وو   هچیرد   هچیرد ددع   ددع   106106 زاین   زاین ناونع : : ناونع
تسا تسا هباشم   هباشم دکناریا   دکناریا دشابیم - - دشابیم

6565

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 54 ھحفص 52 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/fslkfnsz3q3qx?user=37505&ntc=5507088
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5507088?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


کناب تسپ  یتلود  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5506659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  رد  یتساوخرد  طیارش  ینف و  تاصخشم  اب  قباطم   Cashless هاگتسد کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001549000102 زاین :  هرامش 

کناب تسپ  یتلود  تکرش  هدننک :  رازگرب 
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  رب  یزادنا  هار  بصن و  الاک ، لاسرا  هنزه  - 

دشاب یم  یمازلا  هناماس  قیرط  زا  روتکاف  شیپ  لاسرا 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

هاگتسد  1 دادعت : 
1401/05/08 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1587617811 یتسپ :  دک  کالپ 229 ،  یناهارف  ماقم  مئاق  هار  راهچ  زا  دعب  یرهطم  -خ  نارهت نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81561114-021  ، 88700070-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81561111-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هجراخ روما  ترازو   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   ::تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/05/03 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5507499 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

گنوسماس  TB3,84PM1643a HDD دراه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000007000258 زاین :  هرامش 

هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
 ( گنوسماس  TB3,84PM1643a HDD تاصخشم  ( اب  دراه  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  10 دادعت : 

1401/05/04 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 * راب لیوحت  زا  دعب  هام  ود  هیوست  هدنشورف * هدهع  هب  رابنا  رد  لیوحت   * سانشراک دیئات  دروم  هدوزفا * شزرا  یهاوگ  یاراد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153620-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CashlessCashless هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6666

گنوسماس گنوسماس   TB3,84PM1643a HDDTB3,84PM1643a HDD  دراه دراه ناونع : : ناونع 6767

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 54 ھحفص 53 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

5506659Cashless هاگتسد کی  هحفص 52)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

سوریو5507450 هحفص 11)یتنآ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

یصاصتخا5507463 دک  اب  یلخاد  هکبش  زا  تنرتنیا  رتسب  یکیزیف  یزاسادج  تهج  سنسیال 
دادعت 9500 هب   S_RNYX-9500-base_central_tax

هحفص 11) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

گنوسماس5507499  TB3,84PM1643a HDD هحفص 52)دراه رازفا  ( رازفا مرن   مرن

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 

info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 54 ھحفص 54 
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