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

( یهگآ دادعت 4  " ) یرادا نویساموتا   " یاه هصقانم  • 5

( یهگآ دادعت 5  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه هصقانم  • 6

( یهگآ دادعت 2  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه هصقانم  • 10

( یهگآ دادعت 5  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه هصقانم  • 11

( یهگآ دادعت 1  " ) لاتیجید ولبات   " یاه هصقانم  • 12

( یهگآ دادعت 6  " ) هار تازیهجت   " یاه هصقانم  • 12

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

( یهگآ دادعت 6  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه هصقانم  • 15

140 1140 1 رهم   رهم   22 هبنش   هبنش یاه   یاه یهگآ   یهگآ
متسیس متسیس رازفا   رازفا دید   دید کرتشم : : کرتشم

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

1402/08/05 نایاپ : خیرات 

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

(( دیدج دیدج حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   143,460هکس , 000143,460 , اکیرمآ000 اکیرمآ رالد   تارامارالد تاراما مهرد   86مهرد ,59086 ,590

(( میدق میدق حرط   حرط )) یدازآ یدازآ راهب   راهب هکس   134,590هکس , 000134,590 , ایلارتسا000 ایلارتسا رالد   سیئوس207,500207,500رالد سیئوس کنارف   325,000325,000کنارف

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب مین   مین  ) ) هکس 80هکس ,250 , 00080 ,250 , اداناک000 اداناک رالد   ناتسبرع234,300234,300رالد ناتسبرع لایر   84,63084,630لایر

(( یدازآ یدازآ راهب   راهب عبر   عبر  ) ) هکس 50هکس , 12 0 , 00050 , 12 0 , وروی000 308وروی , 170308 , ژورن170 ژورن نورک   30نورک , 00030 , 000

رایع رایع   1818 یالط   ,13یالط 1 15 , 00013, 1 15 , سیلگنا000 سیلگنا دنوپ   نپاژ345,530345,530دنوپ نپاژ نینی   دصکی   222دصکی ,830222 ,830

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
((2828))

امش   امش یاه   یاه هدیازم   هدیازم
((00))

امش   امش یاه   یاه مالعتسا   مالعتسا
((8888))

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 94 ھحفص 1 
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( یهگآ دادعت 10  " ) یرادا نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 18

( یهگآ دادعت 8  " ) یتعنص نویساموتا   " یاه مالعتسا  • 23

( یهگآ دادعت 5  " ) قیرح مالعا  ءافطا و   " یاه مالعتسا  • 29

( یهگآ دادعت 15  " ) هکبش تنرتنیا و   " یاه مالعتسا  • 31

( یهگآ دادعت 4  " ) لاتیجید ولبات   " یاه مالعتسا  • 38

( یهگآ دادعت 12  " ) هار تازیهجت   " یاه مالعتسا  • 42

( یهگآ دادعت 2  " ) ددرت لرتنک  یاهمتسیس  کیتاموتا و  یاه  برد   " یاه مالعتسا  • 49

( یهگآ دادعت 7  " ) هتسب رادم  نیبرود   " یاه مالعتسا  • 51

( یهگآ دادعت 0  " ) video wall  " 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 0  " ) led wall  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 3  " ) قیرح مالعا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 56

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

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

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

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

( یهگآ دادعت 0  " ) لاو ید  یا  لا   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) ددرت  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

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

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زا 94 ھحفص 2 

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


( یهگآ دادعت 8  " ) قیرح  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 57

( یهگآ دادعت 1  " ) کینورتکلا تظافح   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

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

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

( یهگآ دادعت 2  " ) روتکتد  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

( 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 14  " ) نیبرود  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 59

( یهگآ دادعت 0  " ) رآ یو  ید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 1  " ) روتکژرپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 63

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژورپ اتید   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 5  " ) زاس هریخذ   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 64

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

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

( یهگآ دادعت 1  " ) ردروکر  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

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

( یهگآ دادعت 8  " ) رورس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 67

( یهگآ دادعت 7  " ) روسنس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 73

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

( یهگآ دادعت 5  " ) چیئوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 78

( یهگآ دادعت 1  " ) چوس  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 3  " ) توص  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 81

( یهگآ دادعت 8  " ) روتینام  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 83

( یهگآ دادعت 2  " ) هتسبرادم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 88

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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( یهگآ دادعت 1  " ) روتینوم  " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نوفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 0  " ) سنارفنک نفورکیم   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

( یهگآ دادعت 9  " ) رازفا مرن   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 89

( یهگآ دادعت 0  " ) روتکژرپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • --

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

( یهگآ دادعت 4  " ) روتکژورپ وئدیو   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 92

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

( یهگآ دادعت 1  " ) یقرب هرکرک   " هژاودیلک یاه  یهگآ  • 94

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

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

( ور نب   ) وردوخ تعنص  هعسوت  ناینب  یزاسوردوخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

یرهشمه  :: عبنم یراداعبنم تقو  نایاپ   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720447 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لاوریاف دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یزکرم  رتفد  لحم  رد  تکرش  نیا  یناگرزاب  دحاو  لیوحت   :: سردآ سردآ
تکرش ینامرک  نابایخ  شناد ، کرهش  یادتبا  جرک ، میدق  هداج  رتمولیک 15  نارهت ،  : یزکرم رتفد  سردآ 

یلخاد 651  02166282657 :: نفلت :: saipabonro.comنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 14:00هرامش  - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم تعاس 14:00عبنم  - 1401/07/24 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720541 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هداد یاههاگیاپ  یدربراک و  یاه  همانرب  اهرازفا ، مرن  یتینما  یاهتسویپ  تامازلا و  نیودت  هژورپ  لوا  زاف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

یهگا لصا  رد  جردنم  لایر  250/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   100/000 دیرخ : 

یبرغ ناشفارز  نابایخ  شبن  یدازحرف -  دیهش  راولب  برغ - )  ) سدق کرهش  نارهت -  : یناشن هب  نایسراپ  کناب   :: سردآ سردآ
یزادرپراک دحاو  هرامش 302 - قاتا  موس -  هقبط  نایسراپ -  کناب  یزکرم  تارادا  کالپ 4 - 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

لاوریاف لاوریاف دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 11

یدربراک یدربراک یاه   یاه همانرب   همانرب اهرازفا ، ، اهرازفا مرن   مرن یتینما   یتینما یاهتسویپ   یاهتسویپ وو   تامازلا   تامازلا نیودت   نیودت هژورپ   هژورپ لوا   لوا زاف   زاف ناونع : : ناونع 22
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سراف ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: د01/100/37443 یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/09هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج ربخ   :: عبنم :: 1401/07/23عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721169 :: هرازه هرازه ییاشگزاب 1401/07/25دکدک   نویسیمک  خیرات   - 1401/07/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یریگیپ لاس و  مایا  مامت  رد  هتعاس  تروص 26  هب  رازفا  مرن  رد  اه  تساوخرد  تاعالطا  تبث  زکرم 122 و  نفلت  طوطخ  هب  ییوگخساپ  تامدخ  هئارا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دنیامن مادقا  ریز  حرش  هب  زاین  دروم  تاشرازگ  هیهت  اه و  تساوخرد 

لایر نویلیم  دروارب 11520  غلبم 

لایر  نیمضت 545/600/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یهگا لصا  رد  جردنم  باسح  هب  لایر  دانسا 500/000  تمیق 

اهدادرارق رتفد  سراف  ناتسا  افبا  تکرش  یناحبس  نابایخ  شبن  یبرغ ، یسودق  نابایخ  : تاداهنشیپ میلست  هصقانم و  دانسا  ذخا  لحم   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: Www.abfa-fars.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

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

تاسیسات5720405 لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاسریز و  یزاس  هحفص 6)هدایپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

تاعالطا تاعالطا تبث   تبث وو     122122 زکرم   زکرم نفلت   نفلت طوطخ   طوطخ هبهب   ییوگخساپ   ییوگخساپ تامدخ   تامدخ هئارا   هئارا ناونع : : ناونع 33
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نارهت بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001094842000051 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 15:30عبنم تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720350 :: هرازه هرازه :: 1401/07/23دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نزاخم و هطوحم  اه ، نامتخاس  یئانشور  یاه  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  نزاخم و  زیررس  مرالآ و  متسیس  تاریمعت  یرادهگن و  تامدخ  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قرب ولبات  تاریمعت  یرادهگن و  اه و  هناخ  هبملت  یکیرتکلا  یکیناکم و  تاریمعت  یرادهگن و  یرارطضا و  قرب  یاهروتارنژ  لزید  تاریمعت  یرادهگن و  اه و  هناخ  هبملت 

قرش  هقطنم  یرادرب  هرهب  تیریدم  هزوحرد  وردوخ  نیمأت  برش و  بآ  یاه  هاچ 
نارهت  بالضاف  بآ و  هیفصت  نیمات و  هدننک :  رازگرب 

قرش هقطنم  یرادرب  هرهب  تیریدم  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

لایر   3,631,613,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
23:59 تعاس : 1402/01/23 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

کالپ 182. باجح -  نابایخ  بنج  یمطاف -  رتکد  نابایخ   ، 1415615453 یتسپ :  دک  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: 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 سم  عیانص  یلم  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2101138 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720405 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تفایزاب بآ و  روما  تاسیسات  لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاسریز و  یزاس  هدایپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.nicico.com www.sarcheshmeh.nicico.comنفلت تیاسبو تیاسبو
www.dargah.nicico.com

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یرادرب یرادرب هرهب   هرهب یاه   یاه نامتخاس   نامتخاس یئانشور   یئانشور یاه   یاه متسیس   متسیس وو   نزاخم   نزاخم زیررس   زیررس وو   مرالآ   مرالآ متسیس   متسیس تاریمعت   تاریمعت وو   یرادهگن   یرادهگن تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 44

تاسیسات تاسیسات لرتنک   لرتنک وو   گنیروتینام   گنیروتینام هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس وو   تخاسریز   تخاسریز یزاس   یزاس هدایپ   هدایپ ناونع : : ناونع 55
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دنورا یج  تفن  شیالاپ  سلطا  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یمومع  :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

45-1401 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یایند   :: عبنم خرومعبنم تعاس 12:00  ات  رثکادح   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720582 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهشهام ینیمخ  ماما  ردنب  ریق  یزاس  هریخذ  دیلوت و  تنلپ  هژورپ  زاین  دروم   PT,PG,TT,TG قیقد رازبا  تاودا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

هرامش هقبط 5 . کالپ 74 ، یمارهب ، کباب  دیهش  نابایخ  یدرگتسد  نابایخ  زا  رتالاب  رصع ، یلو  نابایخ  نارهت ، : تاداهنشیپ تاکاپ  لیوحت  لحم   :: سردآ سردآ
تاکرادت نیمات  دحاو  یلخاد 114 -   88657463 ، 88654815: سامت

:: نفلت :: www.atlasjeyarvand.comنفلت 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

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

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  یمومع   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/001 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش مود  تبون  جرد  زا  سپ  زور   10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

مج ماج   :: عبنم دانساعبنم تفایرد  تلهم  یاضقنا  زا  سپ  هتفه  تدم 2  فرظ   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720626 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

Vibration Monitoring Syestem نیمات یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 45.190.000.000  غلبم 

 - لایر نیمضت 2.259.500.000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

مشش هاگشیالاپ  دیرخ  هرادا  الاک  روما  نامتخاس  یاهزاف 15 و 16  یبونج  سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  هیولسع  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   :: سردآ سردآ

44-36-07731318325 :: نفلت :: www.setadiran.ir SPGC.IRنفلت 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

ریق ریق یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ وو   دیلوت   دیلوت تنلپ   تنلپ هژورپ   هژورپ زاین   زاین دروم   دروم   PT ,PG,TT ,TGPT,PG,TT ,TG قیقد   قیقد رازبا   رازبا تاودا   تاودا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 66

Vibration Monitoring SystemVibration Monitoring System  نیمات نیمات ناونع : : ناونع 77
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نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش هبنش -  هس  زور  ات  حبص  تعاس 9   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

abfaqazvin.ir :: عبنم هبنشعبنم زور  حبص  تعاس 9   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721601 :: هرازه هرازه تعاس 10:30دکدک   تعاس 10 -  تعاس 9:30 -  - 1401/07/23 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

یناگیاب کرادم و  نکسا  بالضاف  بآ و  باعشنا  شورف  زا  سپ  تامدخ  شورف و  شریذپ  بالضاف  بآ و  نیکرتشم  اب  طبترم  تامدخ  هیلک  ماجنا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
اهنآ و تبث  اه و  یلوصو  یروا  عمج  تئارق  تاعالطا  دورو  نیکرتشم و  هرداص  یاهراطخا  اهباسحتروص و  عیزوت  بآ و  روتنک  تئارق  ماجنا  نیکرتشم  یاه  هدنورپ 

فلتخم  یاهدروارب  اب  فیدر  هس  رد  فلتخم  یاهرهش  رد  اهب  بآ  ضوبق  نیکرتشم  دراوم  هیلک  هب  یئوگخساپ 
بالضاف با و  تک  رش  یاهاتسور  یراذگ  لباک  رود و  هار  زا  لرتنک  یاه  متسیس  بالضاف  بآ و  یقرب  تاسیسات  هیلک  یرادهگن  ریمعت و  تامدخ  یارجا  ماجنا و 

لایر   16/373/114/760 دروارب :
لایر   12/103/909/778 دروارب : نیوزق  ناتسرهش  رایوز  یاتسور  ژاپمپ  هاگتسیا  یبعکم و  رتم  ینتب 500  نزخم  ثادحا 

یهگا  لصا  رد  جرد  جردنم  اه :  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ندعم  تعنص و  هتشر  هیاپ 5  لقادح  ای  ورین  هتشر  هیاپ 5  لقادح  اب  تازیهجت  تاسیسات و  هتشر  هیاپ 5  لقادح 

هینبا  هتشر  هیاپ 5  لقادح  اب  بآ  هتشر  هیاپ 5  لقادح  یراکنامیپ  تیحالص  همانیهاوگ 
یهگا لصا  رد  جردنم  لایر   1/000/000 دیرخ : 

نیوزق ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.setadiran.irنفلت 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

وو ریمعت   ریمعت تامدخ   تامدخ یارجا   یارجا وو   ماجنا   ماجنا زازا   سپسپ   تامدخ   تامدخ وو   شورف   شورف شریذپ   شریذپ بالضاف   بالضاف وو   بآبآ   نیکرتشم   نیکرتشم اباب   طبترم   طبترم تامدخ   تامدخ هیلک   هیلک ماجنا   ماجنا ناونع : : ناونع
رتم رتم   500500 ینتب   ینتب نزخم   نزخم ثادحا   ثادحا  - - یاهاتسور یاهاتسور یراذگ   یراذگ لباک   لباک وو   رود   رود هار   هار زازا   لرتنک   لرتنک یاه   یاه متسیس   متسیس بالضاف   بالضاف وو   بآبآ   یقرب   یقرب تاسیسات   تاسیسات هیلک   هیلک یرادهگن   یرادهگن

یاتسور یاتسور ژاپمپ   ژاپمپ هاگتسیا   هاگتسیا وو   یبعکم   یبعکم

88
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(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

رهشمرخ یشکنغور  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/9 :: یهگآ یهگآ هرامش   یهگاهرامش نیا  رشن  زا  سپ  زور  تدم 10  هب   :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720688 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هب یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  نیمارو  ود  هرامش  یتابن  نغور  هناخراک  هب  طوبرم  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  بصن  هب  تبسن  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دیامن مادقا  تیحالص  یاراد  راکنامیپ 

دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  هب  یهگا  پاچ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

نیمارو هرامش 2  یتابن  نغور  هناخراک  هنایمرواخ )  مجن  هاگشورف  بنج  یبیغ (  دیهش  مالسا خ  نایئادف  نارهت خ  یناشن   :: سردآ سردآ

3358808-33384790 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

مج رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یا هلحرم  ود   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   16:00هرامش تعاس :   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

بونج دادماب   :: عبنم 16:00عبنم تعاس :   - 1401/07/26 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720702 :: هرازه هرازه :: 1401/08/03دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 K40110-3019801043-A هصقانم هرامش  هب  قیرح  ءافطا  یتایلمع  سابل  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
K40111-3105801059-A هصقانم هرامش  یفارگ  وتامورک  زاگ  هاگتسد  دیرخ 

 60.00 یناگرزاب :  / ینف یبایزرا  لوبق  لباق  زایتما  لقادح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 200,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه 

لایر   800,000,000 نیمضت :  غلبم 
لایر  2.250.000.000

تاصقانم الاک  روما  مج  رجف  زاگ  شیالاپ  تکرش  مج  ناتسرهش  رهشوب  ناتسا   ، 7561875847 یتسپ :  دک  مج ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
7561875847 یتسپ :  دک 

07731682153 سامت :  هرامش 

7559147127 :: نفلت :: WWW.SHANA.IR - WWW.FAJRJAM.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

07731682153 :: 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

یتابن یتابن نغور   نغور هناخراک   هناخراک هبهب   طوبرم   طوبرم قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس بصن   بصن ناونع : : ناونع 99

یفارگوتامورک یفارگوتامورک زاگ   زاگ هاگتسد   هاگتسد دیرخ   دیرخ قیرح -  -  قیرح ءافطا   ءافطا یتایلمع   یتایلمع سابل   سابل دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1010

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

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

زا 94 ھحفص 10 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یتکرش  :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  یرادا  تقو  نایاپ  ات  رثکادح   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720669 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یکناب  یاه  هکبش  سایقم  رد   SD-WAN رب ینتبم  یاه  هکبش  یحارط  هزوح  رد  لاعف  یاه  تکرش  ییاسانش  ناوخارف  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ( اتفز نایناریا (  تراجت  یروانف  تخاسریز  تکرش  کالپ 1126  شورس  تسب  نب  نیطسلف  ناحیروبا و  لصافدح  بالقنا  نابایخ  نارهت  سردآ   :: سردآ سردآ

هدزغرف یاقآ  بانج   42360300 :: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاسیسات5720405 لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاسریز و  یزاس  هحفص 6)هدایپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

لاوریاف5720447 هحفص 5)دیرخ  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یدربراک5720541 یاه  همانرب  اهرازفا ، مرن  یتینما  یاهتسویپ  تامازلا و  نیودت  هژورپ  لوا  هحفص 5)زاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

تاعالطا5721169 تبث  زکرم 122 و  نفلت  طوطخ  هب  ییوگخساپ  تامدخ  هحفص 5)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

یکناب یکناب یاه   یاه هکبش   هکبش سایقم   سایقم ردرد     SD-WANSD-WAN  ربرب ینتبم   ینتبم یاه   یاه هکبش   هکبش یحارط   یحارط هزوح   هزوح ردرد   لاعف   لاعف یاه   یاه تکرش   تکرش ییاسانش   ییاسانش ناوخارف   ناوخارف 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 94 ھحفص 11 
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(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبرغ دابآ  حلاص  یرایهد   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001098281000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   :: 1401/07/14هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

هدیازم هصقانم   :: عبنم :: 1401/07/24عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720689 :: هرازه هرازه :: 1401/07/25دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرهش نویزیولت  یارجا  بصن و  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر نیمضت 1/550/000/000  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

0912383525 :: نفلت :: https://setadiran.ir/setad/cmsنفلت 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 دادعت  66   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ینیمخ ماما  یهاگدورف  رهش  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسزوخرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

IKAC-1401/14 :: یهگآ یهگآ هرامش   تیاغلهرامش خروم 1401/07/02  هبنش  زور  زا   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

ناریا  :: عبنم تعاسات 14عبنم  - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720623 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( داتس  ) تلود یکینورتکلا  تاکرادتناماس  قیرط  زا  صاخ ») یماهس  ( ) هر  ) ینیمخ ماما  یماگدورف  رهش  ییامنهار  یاهولبات  بصن  لمح و  هیهت ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروراب 145/716/721/389  غلبم 

روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یربارت  هار و  لقادح 4   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر نیمضت 7/286/000/000  غلبم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: 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

یرهش یرهش نویزیولت   نویزیولت یارجا   یارجا وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1212

ییامنهار ییامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   لمح   لمح هیهت ، ، هیهت 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 94 ھحفص 12 

https://www.hezarehinfo.net/tenders/49
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/5v2s8gs778kdc?user=37505&ntc=5720689
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5720689?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/tenders/66
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/uyr6nbca8by6f?user=37505&ntc=5720623
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5720623?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


دنوامد یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش  - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

تاعالطا  :: عبنم تعاس 16عبنم  - 1401/07/19 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720671 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رهش  حطس  یرون  ربیف  یریوصت و  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 132.000.000.000 

هدنرب هدهع  هب  طبترم  یاه  هنیزه  ریاس  هب  همانزارت  یهگآ  هنیزه  یکناب -  ربتعم  همان  تنامض  تروص  هب  یمالعا  غلبم  دصرد  لداعم 5  نیمضت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دشاب یم  هصقانم 

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: 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

دهشم یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

هدیازم هصقانم   :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720697 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم دهشم  رهش  حطس  رد  لیردنه  ریمعت  بصن و  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروآرب 10.011.736.331 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: setadiran.ir rrk.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

رهش رهش حطس   حطس یرون   یرون ربیف   ربیف وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ یاه   یاه نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1414

رهش رهش حطس   حطس ردرد   لیردنه   لیردنه ریمعت   ریمعت وو   بصن   بصن یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 1515

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

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

زا 94 ھحفص 13 
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زیربت هقطنم 8  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   هبنشراهچهرامش زور   14:30 تعاس  - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یقاس  :: عبنم هبنشودعبنم زور  تعاس 8  - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720726 :: هرازه هرازه تعاس 10:00دکدک    - 1401/07/18 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

 - یسودرف نیطسلف  یتعیرش  رویرهش  الصم 17  یققحم  ییابطابط  همالع  شترا  ینیمخ  ماما  یاه  نابایخ  رد  یکیفارت  تازیهجت  بصن  هیهت و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایچغاب  دیهش  یرهطم  دیهش  یندم  دیهش  یمالغ  دیهش  داژن  اضر  دیهش  یتشهب  - دیهش  سردم  دیهش  یناقلاط  یناقاخ - 

لایر  5/000/000/000 دروارب :

لایر   250/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دناب هار و  ای  هینبا  هتشر  رد  هیاپ 5  هبتر 

لوا هقبط  هقطنم 8  یرادرهش  نامتخاس  رلدهتجم -  هچوک  یادتبا  یراق -  لپ  ییابطابط -  همالع  راولب  رد  عقاو  هقطنم  یرادرهش  هناخریبد   :: سردآ سردآ

:: 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

دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

rrk.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721204 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

سدقم  دهشم  رهش  حطس  رد  یکیفارت  درس  گنر  اب  یروحم  یشک  طخ  حلاصم و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر  17/816/500/000 دروارب :

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

دهشم یرادرهش  کیفارت  لقن و  لمح و  نامزاس   :: سردآ سردآ

:: نفلت :: www.rrk.ir----www.agahi.adliran.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

یکیفارت یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1616

رهش رهش حطس   حطس ردرد   یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یروحم   یروحم یشک   یشک طخطخ   وو   حلاصم   حلاصم هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 1717

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 هصقانم   هصقانم

ملید ردنب  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001090068000012 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721648 :: هرازه هرازه :: 1401/07/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ملید  رهش  یبناج  تامزاول  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  دیرخ و  هژورپ  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب  ناتسا  ملیدردنب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

ملید  رهش  یبناج  تامزاول  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  دیرخ و  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 
14,583,500,000 یلام :  دروآرب 

لایر   729,175,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تکرش و.دشاب  یم  خروم 23/07/1401  هبنش  زور  تعاس 14  ات  یرادرهش  یلام  روما  هب  هصقانم  رد  تکرش  همان  تنامض  لصا  لیوحت  تلهم  نیمضت :  تاحیضوت 

دنشاب  هتشاد  ار  هصقانم  رد  جردنم  طیارش  رگید  اتفا و  زوجم  تراجت و  ندعم  تعنص  نامزاس  زا  ربتعم  یرادرب  هرهب  هناورپ  یاراد  یتسیاب  ناگدننک 
19:00 تعاس : 1401/09/26 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

ملید ردنب  یرادرهش  هر )  ) ینیمخ ماما  نادیم  ملید -  ردنب  رهشوب -   ، 7536147416 یتسپ :  دک  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  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

(( یهگآ یهگآ دادعت  66   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه هصقانم   نیالنآهصقانم نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

یبناج یبناج تامزاول   تامزاول وو   یریوصت   یریوصت شیاپ   شیاپ نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 1818

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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ناتسلگ ناتسا  یزرواشک  داهج  ناماس   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسلگرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

2001000105000033 :: یهگآ یهگآ هرامش   19:00هرامش تعاس :   - 1401/07/04 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

داصتقا یاوآ   :: عبنم 19:00عبنم تعاس :   - 1401/07/14 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720508 :: هرازه هرازه :: 1401/07/16دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تکراشم  دادرارق  دقع  بلاق  رد  یتلود  ریغ  شخب  هب  گنریش  یرادنفسوگ  داژن  حالصا  شرورپ و  هاگتسیا  یراذگاو  دیدجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراک طیحم  حطس 49  رد  هتسب  رادم  یاه  نیبرود  یتظافح |  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،

دیلوت ینواعت  تکرش  ژاپمپ  هاگتسیا  الق  قآ  ناتسرهش  زا  یکیناکم  تازیهجت  یزاسهب  تمرمو و  تالاصتا  الآریش ت ، قرب ، ولبات  هلپوک ، یساش ، پمپورتکلا ، نیمات 
دنویپ

راتکه حطس 14  رد  نایمار  ناتسرهش  نارایزام  نادنببآ  یزاسهب  تمرم و 

لایر   51,000,000,000 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
19:00 تعاس : 1401/10/14 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

نامزاس نامیپ  اهدادرارق و  روما  هرادا  کی  هرامش  نامتخاس  یزرواشک  داهج  نامزاس  یتشهب  دیهش  نابایخ  ناتسلگ  ناتسا   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت 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

زاگ لاقتنا  تایلمع  جنپ  هقطنم   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

لوا تبون  یا  هلحرم  ود  یمومع  ناوخارف   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: س-24-1401 یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 16هرامش ات  لوا  تبون  یهگا  جرد  خیرات  زا   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت
هبنش

رگراک راک و   :: عبنم هبنشعبنم تعاس 16  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720526 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زاریش  یزکرم  هرادا  ثادحالا  دیدج  نامتخاس  کینورتکلا  تظافح  هناماس  ثادحا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لایر دروارب 29.128.217.544 

لایر  نیمضت 1.457.000.000   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا  یمازلا  یعامتجا  هافر  راک و  نواعت  ترازو  زا  ناراکنامیپ  روما  ینمیا  ربتعم  تیحالص  یهاوگ  هئارا 

روما زاگ -  لاقتنا  تایلمع  جنپ  هقطنم  هداز  حالف  نیزنب  پمپ  بنج  ناگنازرف  نایگنهرف و  کرهش  لصاف  دح  دابا  دمحا  یدنبرمک  ینیمخ  ماما  هارگرزب  زاریش   :: سردآ سردآ
اه نامیپ 

07138132319 :: نفلت :: www.district5.nigts.irنفلت تیاسبو تیاسبو

07138132631 :: 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

،، یساش یساش پمپورتکلا ، ، پمپورتکلا نیمات   نیمات -- یتظافح یتظافح متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ  - - یرادنفسوگ یرادنفسوگ داژن   داژن حالصا   حالصا وو   شرورپ   شرورپ هاگتسیا   هاگتسیا یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع
یزاسهب یزاسهب وو   تمرم   تمرم -- یکیناکم یکیناکم تازیهجت   تازیهجت -- یزاسهب یزاسهب وو   تمرمو   تمرمو تالاصتا   تالاصتا الآریش  تت ، ، الآریش قرب ، ، قرب ولبات   ولبات هلپوک ، ، هلپوک

1919

نامتخاس نامتخاس کینورتکلا   کینورتکلا تظافح   تظافح هناماس   هناماس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 2020

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

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

زا 94 ھحفص 16 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/wycx62hhcl8dr?user=37505&ntc=5720508
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5720508?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/2ajhgnck8xntw?user=37505&ntc=5720526
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5720526?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   ، یقرش ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

مود تبون  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/31تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش تعاس 19   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

نیعم  :: عبنم خرومعبنم تعاس 13  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720706 :: هرازه هرازه خرومدکدک   تعاس 10   - 1401/07/24 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

هتسبرادم یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ، یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

.یکینورتکلا یاضما  یهاوگ  تفایرد  .دش  دهاوخ  رازگرب  تلود  یکینورتکلا  تاکرادت  هناماس  قیرط  زا  لحارم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یقرشناجیابرذآ ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  لک  هرادا  هار  فصن  هب  هدیسرن  نمهب  نابایخ 22  زیربت   :: سردآ سردآ

تبث رتفد  سامت 02141934 و  زکرم  09144104817 و   - 04134420022 :: نفلت نفلت
مان 88969738 و 85193768

www.setadiran.ir :: 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

یزرواشک کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001003634000001 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 18:00عبنم تعاس :   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721166 :: هرازه هرازه :: 1401/08/01دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نانمس  ناتسا  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هتسب  رادم  نیبرود  لیوحت  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نانمس  ناتسا  رد  یزرواشک  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

نانمس ناتسا  یزرواشک  کناب  طسوت   B پیات یلخاد  نیبرود  هاگتسد  پیات Aو 42  ینوریب  نیبرود  هاگتسد   25 دیرخ تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

 1,000,000 دانسا :  دیرخ  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
لایر   800,000,000 نیمضت :  غلبم 

18:00 تعاس : 1401/09/06 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

- ناتسا یا  هفرح  ینف و  هرادا  یوربور  (- رویرهش راولب 17  ) نایمشاه دیهش  راولب  - نانمس  ، 3518888614 یتسپ :  دک  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
147 یلخاد 33361900-023- هیرظان تردق  یاقآ  - ینابیتشپ دحاو  فکمه  هقبط  - نانمس ناتسا  یزرواشک  کناب  تیریدم 

:: نفلت ::نفلت 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

رهش5720671 حطس  یرون  ربیف  یریوصت و  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  هحفص 12)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

یبناج5721648 تامزاول  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  دیرخ و  هحفص 12)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

هتسبرادم هتسبرادم یاه   یاه نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن دیرخ ، ، دیرخ ناونع : : ناونع 2 12 1

هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود لیوحت   لیوحت وو   دیرخ   دیرخ یایا   هلحرم   هلحرم کیکی   هچراپکی ) ) هچراپکی  ) ) یبایزرا یبایزرا اباب   نامزمه   نامزمه یمومع   یمومع هصقانم   هصقانم ناونع : : ناونع 2222

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   1010 دادعت   دادعت " ) " ) یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   مالعتسا
نیالنآ نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج   :: 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   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720369 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لخاد دیلوت  طقف  تسویپ ) تاصخشم  قباطم   ) CADCAM هتفرشیپ یروآ  نف  اب  یفک  تخاس  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201005014000193 زاین :  هرامش 

ناریا یمالسا  یروهمج  رمحا  لاله  تیعمج  هدننک :  رازگرب 
یتساوخرد یاهالاک  گولاتاک  ای  هنومن و  .ددرگ  یرازگراب  هناماس  رد  یداصتقا و ...  دک  یهاوگ  یمسر ، همانزور  روتکاف ، شیپ  هلمج : زا  تکرش  کرادم  یمامت  افطل  - 

.دوش لاسرا  رمحا  لاله  یکشزپ  تازیهجت  هرادا  هب  تسیاب  یم 
تمالس یکشزپ و  وراد ، الاک :  هورگ 

تس  1 دادعت : 
1401/07/17 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گولاتاک روتکاف ، شیپ  دقاف  تاداهنشیپ  هب  انمض.دامن  لصاح  سامت  نفلت 88201234  هرامش  اب  هطوبرم  گولاتاک  ای  هنومن و  لاسرا  زا  لبق  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن  هداد  رثا  بیترت  یتساوخرد  کرادم  و 

1517813511 یتسپ :  دک  حلص ،  نامتخاس  هرامش 1362  دامادریم  زا  رتالاب  جع ) ) رصعیلو نابایخ  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

88201234-021  ، 88201000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88662626-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

CADCAMCADCAM  هتفرشیپ هتفرشیپ یروآ   یروآ نفنف   اباب   یفک   یفک تخاس   تخاس تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 2323

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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درجورب ینیمخ  ماما  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   ناتسرلرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720612 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسرامیب یاه  هدنورپ  نکسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090833000024 زاین :  هرامش 

درجورب ینیمخ  ماما  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا ویشرآ  سیورس :  مان 

گرب 2000000 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

درجورب رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6915764653 یتسپ :  دک  هر ، ) ) ماما ناتسرامیب  ینیمخ  یفطصم  دیس  نابایخ  درجورب ،  رهش :  ناتسرل ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42503054-066 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42514016-066 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720843 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  بو  تحت  رازفا  مرن  تینما  یریذپ  بیسآ  نکسا  یموب  هناماس  یدنمزاین  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000258 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903206 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقطنم یاقآ 

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

ناتسرامیب ناتسرامیب یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2424

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم بوبو   تحت   تحت رازفا   رازفا مرن   مرن تینما   تینما یریذپ   یریذپ بیسآ   بیسآ نکسا   نکسا یموب   یموب هناماس   هناماس یدنمزاین   یدنمزاین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2525

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720934 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  راک  بسک و  موادت  حرط  نیودت  تهج  یتاعالطا  یاهیدنمزاین  نیمات  تخانش و  یسررب ، هرواشم  تامدخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000260 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903206 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقطنم یاقآ 

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

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720944 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

 . دوش هئارا  اجکی  تروص  هب  تمیق.ددرگ  هئارا  روتکاف  شیپ.ددرگ  هعلاطم  یتسویپ  لیاف  - یراذگاو یاه  هدنورپ  شیاپ  نکسا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000096000140 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

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

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5749157599 یتسپ :  دک  یتسپ 57144 ،  قودنص  ساملس  هداج  رتمولیک 5  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32720970-044  ، 3272097-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32720967-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

راک راک وو   بسک   بسک موادت   موادت حرط   حرط نیودت   نیودت تهج   تهج یتاعالطا   یتاعالطا یاهیدنمزاین   یاهیدنمزاین نیمات   نیمات وو   تخانش   تخانش یسررب ، ، یسررب هرواشم   هرواشم تامدخ   تامدخ ناونع : : ناونع 2626

 . . دوش دوش هئارا   هئارا اجکی   اجکی تروص   تروص هبهب   تمیق.ددرگ   تمیق.ددرگ هئارا   هئارا روتکاف   روتکاف شیپ.ددرگ   شیپ.ددرگ هعلاطم   هعلاطم یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف -- یراذگاو یراذگاو یاه   یاه هدنورپ   هدنورپ شیاپ   شیاپ وو   نکسا   نکسا ناونع : : ناونع 2727

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یتشهب رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721200 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم  دک  ناریا  زیلانآ  رازفا  مرن  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
Karyo fish

1101092920000073 زاین :  هرامش 
ناهفصا ناتسا  یتشهب  رتکد  دیهش  ینامرد  یشزومآ  زکرم  هدننک :  رازگرب 

تاعالطا و یروانف  هدنزاس  عجرم  نیمث  یتراجت  مان  یددع  ینوفلس 1  شکور  اب  یکیتسالپ  باق  تیگ  یرصب  زیلانآ  لرتنک و  ناونع   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 
یار نیمث  تاطابترا  تاعالطا و  یروانف  هدننک  هضرع  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک  یار  نیمث  تاطابترا 

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8184853541 یتسپ :  دک  نامسآ ،  لته  یوربور  یزلف - لپ  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32367001-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32357386-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721397 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  یموب  یزاس  یزاجم  تخاس  ریز  تیریدم  هچراپکی  هناماس  یدنمزاین  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000259 زاین :  هرامش 

روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
هکبش هنایار و  ینابیتشپ  یرادهگن و  سیورس و  سیورس :  مان 

یرس 1 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903206 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یقطنم یاقآ 

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

یکیتسالپ یکیتسالپ باق   باق تیگ   تیگ یرصب   یرصب زیلانآ   زیلانآ وو   لرتنک   لرتنک ناونع   ناونع   DVDDVD  رازفا رازفا مرن   مرن هتسب   هتسب ناونع : : ناونع 2828

یموب یموب یزاس   یزاس یزاجم   یزاجم تخاس   تخاس ریز   ریز تیریدم   تیریدم هچراپکی   هچراپکی هناماس   هناماس یدنمزاین   یدنمزاین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 2929

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یا هفرح  ینف و  هاگشناد   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یا  هفرحو  ینف  هاگشناد  باتش  یگنهرف  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101010001000062 زاین :  هرامش 

یا هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
هناماس کدصاق  هدننک  هضرع  عجرم  هناماس  کدصاق  هدنزاس  عجرم  یددع  یکیتسالپ 1  باق  بو  تاحفص  هدنهد  باتش  هناماس   DVD رازفا مرن  هتسب  الاک :  مان 

هتسب 1 دادعت : 
1401/07/06 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ تسیل  قبط  یا  هفرحو  ینف  هاگشناد  باتش  یگنهرف  هناماس   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1435761137 یتسپ :  دک  کالپ 4 ،  یقرش  لیزرب  نابایخ  کنو  نادیم  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42350244-021  ، 42350000-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88771401-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یرادا یرادا نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اپیاس یزاسوردوخ  هورگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

pur.saipacorp.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721684 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

2022/09/18 راشتنا :  خیرات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
گبریا  acu حیحص درکلمع  تست  تهج  گاید  هاگتسد  6 یرازفامرن رغت  ناونع : 

14012392 مالعتسا :  هرامش 
رازبا یکدی و  مزاول  دیرخ  هرادا  دحاو : 

2022/10/02 مالعتسا :  لاسرا  تلهم  نیرخآ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

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

زیمت5721540 قاتا  گنیروتینام  هحفص 23)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

باتش باتش یگنهرف   یگنهرف هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 3030

گبریا گبریا   acuacu حیحص   حیحص درکلمع   درکلمع تست   تست تهج   تهج گاید   گاید هاگتسد   هاگتسد 66 یرازفا یرازفا مرن   مرن رغت   رغت ناونع : : ناونع 3131

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720381 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ ینف  طیارش  قبط   V-PM1000 لدم رپمآ  تلو 18  رژراش 48  یرتاب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000577 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا هیذغت  عبانم  دیلوت  هدننک  هضرع  عجرم   P4820K دک  A 20 نایرج تدش   V 48 ژاتلو یوق  راشف  دربراک PLC و  یروتسیرت  رژراش  الاک :  مان 

هاگتسد 20 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تنواعم رابنا  الاک  هیلخت  لیوحت و   - دشاب یم  تسویپ  ینف  تاصخشم  زاین و  حرش  قبط  تساوخردو  دشاب  یم  هباشم  هدش  باختنا  الاکدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دریگ یم  تروص  یردا  لحارم  یط  زور  زا 90  سپ  لقادح  امرفراک و  دات  الاک و  لیوحت  زا  سپ  هجو  تخادرپ   - دشاب یم  زاوهارد  یرادرب  هرهب 

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32248303-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ ینف   ینف طیارش   طیارش قبط   قبط   V-PM1000V-PM1000 لدم   لدم رپمآ   رپمآ   1818 تلو   تلو   4848 رژراش   رژراش یرتاب   یرتاب ناونع : : ناونع 3232

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10   :: 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   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720422 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.ELECTRICAL PANEL HVAC SYSTEM SARANCO تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب تسویپ  تساوخرد  حرش  اب  قباطم  تسیاب  یم  الاک  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا 

1101092625000457 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  رد  زاگ  لاقتنا  تایلمع  هقطنم 10  هدننک :  رازگرب 

هدننک هضرع  عجرم   ELECTRICAL PANEL یتراجت مان   V 380 ژاتلو  IP 58 تظافح هجرد   A 63 نایرج تدش   A 320 لدم عیزوت  قرب  ولبات  الاک :  مان 
یرقاب اضردمحم 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هضرع عجرم  یمیشورتپ  زاگ و  تفن و  عیانص  دربراک   SDA/SDEP panel-Baker CAC panel لدم میظنت  لباق  کیتامونپ  کیلوردیه  لرتنک  ولبات  الاک :  مان 

اواثراب هزاس  تعنص  ایرآ  هدننک 
ددع 6 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب تسویپ  تساوخرد  حرش  اب  قباطم  تسیاب  یم  الاک  هدوب و  هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7515889156 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگنامرد  یوربور  یروشاع - خ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31665084-077  ، 33581109-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33581116-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ELECTRICAL PANEL HVAC SYSTEM SARANCOELECTRICAL PANEL HVAC SYSTEM SARANCO ناونع : : ناونع 3333

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش یبونج -  سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720504 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تیفیک اب  یلخاد  لوصحم  اب  تیولوا  هیارک -  شیپ  تروصب  لمح  ویوورکیام -  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091701000925 زاین :  هرامش 

یبونج سرگاز  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم  یزکرم  لوژام  تقوم  یالاک  ملق  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/14 زاین :  خیرات 

زاریش رهش :  سراف ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یلام داهنشی  رد  مالقا  زیر  دوش و  دراو  یلک  تمیق  دک  ناریا  رد  .ددرگ  هیهت  تسویپ  لیاف  قباطم  یتسیاب  الاک  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دش دهاوخن  هداد  رثا  بیترت  دنا  هدومنن  یرازگراب  ینف  یلام و  داهنشیپ  هک  ییاهتکرش  تساوخرد  هب  ددرگ  یرازگراب 

7135717991 یتسپ :  دک  هناورپ ،  هچوک  شبن  دنز  ناخمیرک  راولب  زاریش  زاریش ،  رهش :  سراف ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32138341-071  ، 32314400-071 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32314400-071 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720823 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و داهنشیپ  ، دینک هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ,0130180 اضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  گولاتاک  یلام و 

1101093985004599 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ماس رذآ  قیقد  رازبا  هدننک  هضرع  عجرم  ضویع  یتراجت  مان   FS 16-02 لدم یا  هدند  یبد  چوس  الاک :  مان 
ددع 40 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  ، دینک هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ,0130180 اضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب 

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

34148787-061  ، 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

ویوورکیام ویوورکیام ناونع : : ناونع 3434

یایا هدند   هدند یبد   یبد چوس   چوس ناونع : : ناونع 3535

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

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

زا 94 ھحفص 25 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dw6e8xwdvxbmw?user=37505&ntc=5720504
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5720504?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/snb65l8qcb7fr?user=37505&ntc=5720823
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5720823?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


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 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720904 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BUCHHOLZ RELAY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096347000288 زاین :  هرامش 

مجنپ هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ناریا کیناکم  هلت  هدننک  هضرع  عجرم   SCHNEIDER-ELECTRIC یتراجت مان   LUTC0501 لدم روتوم  تظافح  لرتنک و  تازیهجت  ینایرج  رمروفسنارت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/12/29 زاین :  خیرات 

هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دراد ینف  یسرزاب  هبزاین  الاک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا تسویپ  حرش  کالمو  هباشمدک  ناریا 

7511893651 یتسپ :  دک  مجنپ ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31317244-077  ، 31317266-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31317746-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

بونج زیختفن  قطانم  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   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/23 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721468 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

BUCHHOLZ RELAYBUCHHOLZ RELAY ناونع : : ناونع 3636

الاک الاک ملق   ملق 99 ناونع : : ناونع 3737
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تسویپ حرش  قباطم  الاک  ملق  9 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092288002695 زاین :  هرامش 

بونج زیخ  تفن  قطانم  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ییاوه رادم  هدننک  عطق  دیلک  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

( وش لباک   ) لباک تالاصتا  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
( وش لباک   ) لباک تالاصتا  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

روتارنژ یکیرتکلا  لرتنک  لنپ  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
هروظنم دنچ  لاتیجید  هلر  الاک :  مان 

ددع 7 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

هروظنم دنچ  لاتیجید  هلر  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یسیطانغمورتکلا هلر  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

نژولاه پمال  الاک :  مان 
ددع 66 دادعت : 

1401/08/30 زاین :  خیرات 
یکیرتکلا لانیمرت  الاک :  مان 

ددع 100 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدادرثا بیترت  قوف  تاداهنشیپ  هیارا  مدع  تروصرد.دشاب  یم  یمازلا  مالقا  هیلک  تهج  یلام  / ینف داهنشیپ  هیارا.تسویپ  حرش  قباطم  الاک  ملق  9 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یمن 

6173873375 یتسپ :  دک  اهدادرارق ،  یقوقح و  روما  کراپ 4  نابایخ  دیاسوین  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

24018-061  ، 34442070-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263083-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم   :: 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 07 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5721540 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

زیمت قاتا  گنیروتینام  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030411000029 زاین :  هرامش 

نارهت یکشزپ  مولع  هاگشناد  یروانف  تاقیقحت و  تنواعم  هدننک :  رازگرب 
همیمض لیاف  قبط  - 

یرادهگن ریمعت و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدنشورف هدهع  هب  بصن  لاسرا و  / دات بصن و  زا  دعب  یراک  زور  تخادرپ 30  / ددرگ لاسرا  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1417653769 یتسپ :  دک  هقبط 6 ،  نارهت  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یزکرم  نامتخاس  سدق  نابایخ  شبن  زرواشک  راولب  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

81633655-021  ، 81633676-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

81633664-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ دالوف  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجیابرذآرازگرب ناتسا   ، ناردنزام ناتسا   ، نالیگ ناتسا   ، یزکرم ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا
ناتسا  ، ناتسزوخ ناتسا   ، هاشنامرک ناتسا   ، یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   ، یقرش

ناتسیس ناتسا   ، ناهفصا ناتسا   ، یوضر ناسارخ  ناتسا   ، نامرک ناتسا   ، سراف
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا   ، نادمه ناتسا   ، ناتسدرک ناتسا   ، ناتسچولب و 
رهشوب ناتسا   ، دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا   ، مالیا ناتسا   ، ناتسرل ناتسا  ،
نارهت ناتسا   ، ناگزمره ناتسا   ، دزی ناتسا   ، نانمس ناتسا   ، ناجنز ناتسا  ،
ناسارخ ناتسا   ، ناتسلگ ناتسا   ، نیوزق ناتسا   ، مق ناتسا   ، لیبدرا ناتسا  ،

زربلا ناتسا   ، یبونج ناسارخ  ناتسا   ، یلامش

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

52445919 :: یهگآ یهگآ هرامش   1401/07/15هرامش تکرش :  تلهم   - 1401/07/15 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

pim.ksc.ir :: عبنم :: 1401/07/15عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721659 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یزاسدالوف شخب  صاخ  یکیناکم  تازیهجت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1 دادعت : 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف مالعتساسکف مالقا  یروشک   :: لیمیا لیمیا

یتعنص یتعنص نویساموتا   نویساموتا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زیمت زیمت قاتا   قاتا گنیروتینام   گنیروتینام متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 3838

یزاسدالوف یزاسدالوف شخب   شخب صاخ   صاخ یکیناکم   یکیناکم تازیهجت   تازیهجت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 3939
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(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناتسدرک ناتسا  زاگ  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 09 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720834 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش  داتس  نامتخاس  هلوس  هس  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  تازیهجت و  سانجا ،  نیمات  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091688000084 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اه نامتخاس  یزاسهب  یزاسزاب و  صوصخرد  هقرفتم  یاهراک  ماجنا  سیورس :  مان 

ملق کی  1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ مادقا  تسویپ  دانسا  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616894581 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  زاگ  تکرش  داهج  نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33783625-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33779656-087 :: 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

ناتسدرک ناتسدرک ناتسا   ناتسا زاگ   زاگ تکرش   تکرش داتس   داتس نامتخاس   نامتخاس هلوس   هلوس هسهس   قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس یارجا   یارجا وو   تازیهجت   تازیهجت سانجا ،  ،  سانجا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 4040

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   یبرغرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 22 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720938 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

FM-200 قیرح ءافطا  نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  مالقا و  هیلک  نیمات  یحارط و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091931000120 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

دروم 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددرگ هئارا  تسویپ  قباطم  تادنتسم  کرادم و  هعلاطم و  قیقد  روطب  تسویپ  افطل   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

5719996746 یتسپ :  دک  یولوم ،  راولب  هیمورا  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31998251-044  ، 33479228-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33479178-044 :: 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

ناتسدرک ناتسا  زاگ  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 09 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721409 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش  هعبات  یاهنامتخاس  قیرح  مالعا  متسیس  هب  طوبرم  تازیهجت  هیلک  یرادهگن  ینابیتشپ و   ، سیورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091688000085 زاین :  هرامش 

ناتسدرک ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 
تالیهست یبیکرت  ینابیتشپ  یاهتیلاعف  سیورس :  مان 

ملق کی  1 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ دانسا  اب  قباطم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6616894581 یتسپ :  دک  ناتسدرک ،  ناتسا  زاگ  تکرش  داهج  نادیم  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33783625-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33779656-087 :: 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

FM-200FM-200 قیرح   قیرح ءافطا   ءافطا وو   نالعا   نالعا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   تازیهجت   تازیهجت وو   مالقا   مالقا هیلک   هیلک نیمات   نیمات وو   یحارط   یحارط هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 4141

اهنامتخاس اهنامتخاس قیرح   قیرح مالعا   مالعا متسیس   متسیس هبهب   طوبرم   طوبرم تازیهجت   تازیهجت هیلک   هیلک یرادهگن   یرادهگن وو   ینابیتشپ   ینابیتشپ  ، ، سیورس سیورس ناونع : : ناونع 4242

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هاشنامرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

قیرح ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001256000017 زاین :  هرامش 

هاشنامرک ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایناریا نمیا  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   ZITEX یتراجت مان   ZI-HSD 1015 لدم فراعتم  قیرح  مالعا  ترارح  دود و  یبیکرت  روتکتد  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/07 زاین :  خیرات 

هاشنامرک رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  ییاجباج  لمح و  هنیزه  - 3 دشابیم هباشم  دک  ناریا  قیرح 2 - ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  بصن و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6716834958 یتسپ :  دک  ولیس ، ) هار  راهچ  ) نایدجما دیهش  -خ  هاشنامرک هاشنامرک ،  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38235832-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38222390-083 :: 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

ناسارخ دالوف   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

srm.kscco.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721491 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

150465 مالعتسا :  هرامش  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
قیرح ءافطا  تازیهجت  داوم و  یهگآ :  ناونع 

یکینورتکلا مالعتسا  دیرخ :  شور 
1401/07/06 نایاپ :  خیرات 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: 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

(( یهگآ یهگآ   1515 دادعت   دادعت " ) " ) هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا متسیس   متسیس یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 4343

قیرح قیرح ءافطا   ءافطا تازیهجت   تازیهجت وو   داوم   داوم ناونع : : ناونع 4444

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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دزی ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 17 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720382 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسا هدش  هدافتسا  هباشم  هدکناریا  زا  تسویپ  مالعتسا  قبط  وکسس  چیوس  ددع  دیرخ 6  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004260000037 زاین :  هرامش 

دزی ناتسا  یا  هفرح  ینف و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
نیون یا  هداد  زکارم  هعسوت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO هدنزاس عجرم   WS-C3560-24PS-E لدم تروپ  هکبش 24  اتید  چیئوس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

ماک ریبدت  هدننک  هضرع  عجرم   CISCO یتراجت مان   WS-C3560-12PC-S لدم هکبش  اتید  چیئوس  الاک :  مان 
هاگتسد 3 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
نارظان نابدید  هدننک  هضرع  عجرم  زربلا  دنمشوه  نارظان  نابدید  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   Cisco SG 350 لدم  Port 28 هکبش اتید  چیئوس  الاک :  مان 

زربلا دنمشوه 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ مرف  دیریگب و  رظن  رد  ار  هاگشناد  طیارش  دینک و  هعلاطم  لماک  ار  تسویپ  لیاف  افطل  تسویپ  مالعتسا  قبط  وکسیس  چیوس  ددع  دیرخ 6   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
داژن میحر  یگنهامه 09133599719  تهج  هرامش  دشاب  تسویپ  مه  روتکاف  شیپ  امتح  دینک  یرازگراب  ددجم  اضما و  رهم و  ار 

8916997663 یتسپ :  دک  وجشنا ،  راواب  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36242771-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36242774-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم هدکناریا   هدکناریا زازا   تسویپ   تسویپ مالعتسا   مالعتسا قبط   قبط وکسس   وکسس چیوس   چیوس ددع   ددع   66 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 4545

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720417 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ ینف  تاصخشم  قباطم   ) SM-X-PVDM-500 تالسا تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000576 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناجیابرذآ ناریلد  نارتسگ  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم  کیزکم  هدنزاس  روشک   Cisco یتراجت مان   PVDM لدم هنایار  هکبش  تراک  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ یم  لاطبا  یداهنشیپ  تمیق  هناماس ، رد  روتکاف  تمیق و  داهنشیپ  مرف  یراذگراب  مدع  تروص   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33360747-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسدرک یا  هقطنم  بآ  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 12 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720436 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لصاح سامت  دمحا  روپ  سدنهم  یاقآ  سامت  هرامش  اب  رتشیب  تعالطا  بسک  یارب   . EMC تاعالطا یزاس  هریخذ  هناماس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دامرف 09183730886

1101001163000015 زاین :  هرامش 
ناتسدرک یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

QSAN یتراجت مان  هراگن  تاعالطا  نارگلیلحت  هدننک  هضرع  عجرم   XN7008RE لدم هنایار  هکبش  زاس  هریخذ  هاگتسد  دربراک   Nas Storage زاس هریخذ  الاک :  مان 
QSAN هدنزاس عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   W 250 ناوت  V 220 ژاتلو  A 5 نایرج تدش 

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

جدننس رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دسر رس  خیرات  ازخا 101 و  دک  یمالسا  نازخ ه  دانسا  ساسا  رب  یمود  دقن .  تمیق  ساسا  رب  یکی  دوش  هئارا  تمیق  افطل 2  مرتحم  ناگدنهد  هئارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
یدانسا دقن و  دوش  هئرا  هناگادج  روتکاف  ود  اب  تمیق  امتح 2  1404/03/26

6616943341 یتسپ :  دک  یدرگناهج ،  یارسنامهم  بنج  ناملاش - هار  هس  - نارادساپ خ  جدننس ،  رهش :  ناتسدرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33622947-087  ، 33622949-087 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33622947-087 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SM-X-PVDM-500SM-X-PVDM-500 تالسا   تالسا ناونع : : ناونع 4646

EMCEMC  تاعالطا تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ هناماس   هناماس ناونع : : ناونع 4747

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رتخاب یا  هقطنم  قرب   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720472 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یم مالعتسا  تسویپ  تاصخشمو  کرادمو  دانسا  ساسا  رب  ینوریب  روتالوزیا  اب  هارمه  یتارباخم  رتور  مدوم  هاگتسد  دیرخ 20  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دشاب

1101001218000203 زاین :  هرامش 
رتخاب یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

نومرپ رتسگ  شیاپ  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   PM-1809 لدم یتعنص  رتور  مدوم  الاک :  مان 
ددع 20 دادعت : 

1401/11/16 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مرف تسیابیم  هک  دشابیم  تسویپ  لیاف  یصوصخ  طیارشو  ینف  تاصخشم  کرادم ،  ربارب  یتساوخرد  یالاکو  هدوب  هباشم  هدش  باختنا  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش یراذگراب  هناماس  ردو  ءاضماو  رهم  نآرد  جردنم  تامازلاو  مالعتسا  هماندهعت  جرد و  تمیق  لیمکت ،  هدنهد  داهنشیپ  طسوت  روکذم  لیاف  ءاهب  مالعتسا 

3818385354 یتسپ :  دک  نهآ ،  هار  لپ  بنج  هر ) ) ینیمخ ماما  نادیم  - کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33402103-086  ، 33402000-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34132030-086 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720478 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمیم مالعتسا   مالعتسا تسویپ   تسویپ تاصخشمو   تاصخشمو کرادمو   کرادمو دانسا   دانسا ساسا   ساسا ربرب   ینوریب   ینوریب روتالوزیا   روتالوزیا اباب   هارمه   هارمه یتارباخم   یتارباخم رتور   رتور مدوم   مدوم هاگتسد   هاگتسد   2 020 دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
.دشاب .دشاب

4848

تاحیضوت تاحیضوت حرش   حرش قبط   قبط   BLG ,  LTBBLG ,  LTB یاهرکیرب   یاهرکیرب مزیناکم   مزیناکم لصو   لصو وو   عطق   عطق نماض   نماض وو   رکیرب   رکیرب مزیناکم   مزیناکم لصو   لصو وو   عطق   عطق یاهرپمد   یاهرپمد هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع 4949

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

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

زا 94 ھحفص 34 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/92d4qgaqugvpe?user=37505&ntc=5720472
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5720472?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


تاحیضوت حرش  قبط   BLG , LTB یاهرکیرب مزیناکم  لصو  عطق و  نماض  رکیرب و  مزیناکم  لصو  عطق و  یاهرپمد  هعومجم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001262000578 زاین :  هرامش 

ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  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 10 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
سراپ تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   HPL 245 لدم  A 3150 نایرج تدش   kV 245 ژاتلو زاف  هس  یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

چیوس
ددع 10 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
سراپ تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   LTB 245 لدم  A 4000 نایرج تدش   kV 245 ژاتلو زاف  کت  یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

چیوس
ددع 10 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
سراپ تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   LTB 420 لدم  A 4000 نایرج تدش   kV 420 ژاتلو زاف  کت  یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

چیوس
ددع 10 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
چیوس سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   LTB 145 لدم  A 3150 نایرج تدش   kV 145 ژاتلو یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

ددع 10 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

چیوس سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   LTB 170 لدم  A 3150 نایرج تدش   kV 170 ژاتلو یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
چیوس سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   EDF SK1-1 لدم  A 2500 نایرج تدش   kV 72/5 ژاتلو یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

ددع 8 دادعت : 
1401/07/20 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 HPL245 رکیرب نامرف  هس  عطق  رپمد  -1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 HPL 245 نامرف کت  عطق ،  ریگ  هبرض  هعومجم  -2

 HPL245 رکیرب مزیناکم  عطق  رپمد  -3
رکیرب  مزیناکم  عطق  رپمد  -4

 BLG کراشم مزیناکم  لصورپمد  -5
 BLG مزیناکم عطق  نماض  -6
BLG مزیناکم لصو  نماض  -7

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32248303-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 12 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720492 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

SIM-F63 لدم اوآمیس  تنیالک  نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000589 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اوآمیس هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   SIMTEC یتراجت مان   U 800 لدم هنایار  هکبش  تنیالک  نیت  الاک :  مان 

هاگتسد 3 دادعت : 
1401/07/07 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تساوخرد رد  جرد  ربتعم  یتناراگ  اب  ههامکی  تخادرپ  دشابیم و  هدنشورف  هدهعب  لمح   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

61623375-021  ، 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

دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

MINI PC intel NUC 10 تنیالک نیت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
NUC10i5FNH-Core i5-4GB-120G SSD

1101001265000051 زاین :  هرامش 
دزی ناتسا  یاه  هاگدورف  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نارگلیلحت شورس  هدننک  هضرع  عجرم   PGTECH یتراجت مان   lavan 160 لدم هکبش  لانرتسکا  تنیالک  نیت  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دیریگب سامت  هرامش 09133524161  اب  لاوس  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

8917363163 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ..ا  تیآ  یللملا  نیب  هاگدورف  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

7230006-035  ، 37218082-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

37218474-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

SIM-F63SIM-F63  لدم لدم اوآمیس   اوآمیس تنیالک   تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 5050

MINI  PC intel NUC 10  NUC10 i5FNH-Core i5-4GB- 120G SSDMINI  PC intel NUC 10  NUC10 i5FNH-Core i5-4GB- 120G SSD  تنیالک تنیالک نیت   نیت ناونع : : ناونع 5151
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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   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720943 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تساوخرد قباطم  هلاس  کی  لکاروا  تکرش  ینابیتشپ  تیاس  تناکا  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003038000257 زاین :  هرامش 
روشک یتایلام  روما  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

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

1401/07/09 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

39903858 نفلت : .تسا  یمازلا  هدوزفا  شزرا  مرف  نتشاد  .دشاب  یم  هام  ود  ات  رثکادح  هیوست   . دشابیم یرورض  هناماس  رد  روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

هکبش هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1155-PHD-05319 :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5721481 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نایاپ 20-07-1401 عورش 02-07-1401 - هکبش - تازیهجت  رتویپماک و  هورگ  هکبش - مالقا  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: 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

یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

5720369CADCAM هتفرشیپ یروآ  نف  اب  یفک  تخاس  هحفص 18)تازیهجت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5720564UTP هکبش لباک  ماد -  هتسب  رادم  هحفص 51)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

تساوخرد تساوخرد قباطم   قباطم هلاس   هلاس کیکی   لکاروا   لکاروا تکرش   تکرش ینابیتشپ   ینابیتشپ تیاس   تیاس تناکا   تناکا دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 5252

هکبش هکبش مالقا   مالقا نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 5353

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هرازه هرازه ناونعدکدک   هژاودیلکناونع هژاودیلک یدنب /  /  یدنب هتسد   هتسد ردرد   هدش   هدش مالعا   مالعا

دروب5720571 هحفص 38)ترامسا  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

قباطم5720843 بو  تحت  رازفا  مرن  تینما  یریذپ  بیسآ  نکسا  یموب  هناماس  یدنمزاین  نیمات 
تساوخرد

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

موادت5720934 حرط  نیودت  تهج  یتاعالطا  یاهیدنمزاین  نیمات  تخانش و  یسررب ، هرواشم  تامدخ 
راک بسک و 

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یموب5721397 یزاس  یزاجم  تخاس  ریز  تیریدم  هچراپکی  هناماس  یدنمزاین  هحفص 18)نیمات  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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رهشوب ناتسا  یاه  سیدرپ  روما  تیریدم   :: 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 14 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720555 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یمازلا روتکاف  شیپ  ندومن  همیمض.دوش  تمیق  مالعا  تسویپ  یاه  لدم  طباوض و  قباطم  دنتسین  رظن  دم  اه  لدم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دش دنهاوخن  یسررب  روتکاف  شیپ  دقاف  یاه  تکرش.تسا 

1101092688000051 زاین :  هرامش 
رهشوب ناتسا  یاهسیدرپ  روما  تیریدم  هدننک :  رازگرب 

ایلیا نازاس  سیدنت  هدننک  هضرع  عجرم   APPLE یتراجت مان   cm 99 لوط  MA591G لدم  USB لباک الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
جرب زربلا  هدننک  هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدنزاس  روشک  نژیو  یلپ  یتراجت  مان   WT1610 لدم دنمشوه  درب  الاک :  مان 

هاگتسد 8 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

زادرپ نایار  ناتسزوخ  یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-475Wi لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
متسیس گنژاوآ  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-02 لدم هنایار  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

هاگتسد 4 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دهاوخ ینف  سانشراک  دات  زا  سپ  هیوست.دش  دنهاوخن  یسررب  دنشابن  همیمض  رد  جردنم  طباوض  لدم و  قباطم  هک  ییاهروتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دریذپ تروص  هدنرب  مالعا  زا  سپ  زور  رثکادح 7  لیاسو  لیوحت.دوب 

7515658874 یتسپ :  دک  نایگنهرف ،  هاگشناد  داهج - خ  یرتسگداد - هارراهچ  رهشوب - رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33333681-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33333681-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

سرا یتعنص  یراجت - دازآ  هقطنم  نامزاس   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720571 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دنمشوه دنمشوه درب   درب  -  - USBUSB  لباک لباک روتکژورپ   - - روتکژورپ وئدیو   وئدیو ناونع : : ناونع 5454

دروب دروب ترامسا   ترامسا ناونع : : ناونع 5555

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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 ( دشابیم تسویپ  هب  مالقا   ) یتسویپ تاصخشم  قبط  دروب  ترامسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091750000154 زاین :  هرامش 

سرا یتعنص  یراجت  دازآ  هقطنم  نامزاس  هدننک :  رازگرب 
یسابع رمق  هدننک  هضرع  عجرم   RAOOP یتراجت مان   BH049 لدم  USB باه الاک :  مان 

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

اتکی ناروآ  راک  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SWV4422S لدم  MINI HDMI-HDMI لباک الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/07 زاین :  خیرات 
اتکی ناروآ  راک  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SWV4434S لدم  HDMI لباک الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/07 زاین :  خیرات 

اتکی ناروآ  راک  هدننک  هضرع  عجرم   PHILIPS یتراجت مان   SWV2452W لدم  HDMI لباک الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/07 زاین :  خیرات 
رزخ شورس  تراجت  هدننک  هضرع  عجرم   LOEWE یتراجت مان   FHD653 لدم  HDMI لباک الاک :  مان 

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

یرقاب دماح  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   2x2 m داعبا یراوید  شیامن  هدرپ  الاک :  مان 
ددع 1 دادعت : 

1401/07/07 زاین :  خیرات 
یاوآ هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CREATOR هدنزاس عجرم   HL05 لدم  m 5 لوط شیازفا  اب  هدنزادرپ  زکرم  اب  اه  نفورکیم  طابترا  لباک  الاک :  مان 

سراپ روص 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/07 زاین :  خیرات 
هدنیآ دنمشوه  هاگن  هدننک  هضرع  عجرم   SMART VISION یتراجت مان   in 65 زیاس  ALL IN ONE لدم  SMART LED دنمشوه نویزیولت  الاک :  مان 

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

زادرپ نایار  ناتسزوخ  یرادا  یاهنیشام  هدننک  هضرع  عجرم   EPSON یتراجت مان   EB-X31 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/07 زاین :  خیرات 
ینیسرآ یلعمرحم  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   Cisco هدنزاس عجرم   C3KX-NM-1G لدم هنایار  رورس  هعطق  لوژام  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/07 زاین :  خیرات 

افلج رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  تسویپ  هب  مالقا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
IT دحاو دات  اب  دشابیم  دازآ  هقطنم  رد  لیوحت 

5441733571 یتسپ :  دک  سرا ،  دازآ  هقطنم  نامزاس  یرادا  تیاس  افلج - سرا - دازآ  هقطنم  افلج ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31351341-041  ، 3135-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42024949-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: 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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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720662 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم تسویپ  هب  ددع  میاتیرپ 40  یهدنامرف  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000188 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
دهشم رواب  هدننک  هضرع  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   BPTC-5 لدم  LCD رگشیامن اب  هنامز  میاتیرپ 4  امنهار  غارچ  لرتنک  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 40 دادعت : 
1401/08/11 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم  هدنشورف  هدهع  رب  هیلخت  یریگراب و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناجریس  یرادرهش  رابنا  لیوحت 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  تسویپ 

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناهفصا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   ناهفصارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721615 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یتسویپ لیاف  قبط  تیزوپماک  ولبات  بصن  تخاسو و  حلاصم  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001193000014 زاین :  هرامش 

ناهفصا ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
لمآ کینورتکلا  کیلرام  هدننک  هضرع  عجرم   JB1210R لدم  45x100 cm داعبا یتاغیلبت  دربراک  ناور  ولبات  رگشیامن  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/10 زاین :  خیرات 

ناهفصا رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یناطلس یاقآ  09133116714 .دشاب یم  تسویپ  لمعلاروتسد.تسیمازلا  هناماسرد  یرازگرابو  مالعتسا  مرف  لیمکت  تسا  هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
cmyk یسکلپ  ( هنیمز فورح و  گنرو  یسوط  تیزوپماک  یوررب  موینلچ   ) ییوگساپ

8173794591 یتسپ :  دک  نواعت ،  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  دیحوت -  هار  راهچ  دیحوت -  خ  ناهفصا -  ناهفصا ،  رهش :  ناهفصا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36260501-031 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36252492-031 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

لاتیجید لاتیجید ولبات   ولبات   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاصخشم تاصخشم تسویپ   تسویپ هبهب   ددع   ددع   4040 میاتیرپ   میاتیرپ یهدنامرف   یهدنامرف هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 5656

یتاغیلبت یتاغیلبت دربراک   دربراک ناور   ناور ولبات   ولبات رگشیامن   رگشیامن ناونع : : ناونع 5757

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  1212   دادعت " ) " ) هار هار تازیهجت   تازیهجت  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720389 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تشدرس هلیک  زرم  یارب  هطوبرم  تاقلعتم  هیلک  اب  یرتم  یس  یرون  جرب  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001221000160 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/07 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  ددرگ .  یرازگراب  هناماس  رد  اضما  رهم و  زا  سپ  کرادم  دانسا و  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش  دشابیم .  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هطوبرم هطوبرم تاقلعتم   تاقلعتم هیلک   هیلک اباب   یرتم   یرتم یسیس   یرون   یرون جرب   جرب 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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ناجیابرذآ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یبرغ

یبرغ ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720390 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هزوح یئازریم (  و  یفجن ) یرفنضغ (  جورع  یهار  نیب  یهافر  یتامدخ  یاه  عمتجم  ییامنهار  یاهولبات  بصن  هیهت و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( داباهم هیمورا و  یاه  ناتسرهش 
1101001221000162 زاین :  هرامش 

یبرغ ناجیابرذا  ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

هژورپ 1 دادعت : 
1401/07/07 زاین :  خیرات 

هیمورا رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تروص رد  ددرگ .  یرازگراب  هناماس  رد  اضما  رهم و  زا  سپ  کرادم  دانسا و  هیلک  هدوب و  یتسویپ  لیاف  رد  طیارش  دشابیم .  هباشم  تمدخ  دک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ هئارا  ربتعم  یهاوگ  هدوزفا  شزرا  باستحا 

 : یتسپ دک  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا  یاه  هنایاپ  لقن  لمح و  لک  هرادا  مثیم  لپ  هب  هدیسرن  رجفلاو 2  راولب  هیمورا ،  رهش :  یبرغ ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
5719877164

33369780-044 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369778-044 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

عمتجم عمتجم ییامنهار   ییامنهار یاهولبات   یاهولبات بصن   بصن وو   هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 5959

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 11 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720439 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مود دیدجت  هلوگنز -) لپ  ات  مچرازه  فک  هدودحم  ) ناودنک روحم  یگنس  کولبدراگ  تمرم  ثادحا و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000302 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 : 
1401/07/10 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

( رادیق ) هدنبادخ یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   ناجنزرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720482 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هینبا 1401 یاهب  تسرهف  اب  یکیفارت  یروحم  درس  گنر  ییزجود و  گنر  یارجا  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101050253000121 زاین :  هرامش 

ناجنز ناتسا  رادیق ) ) هدنبادخ یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

رتم 50000 دادعت : 
1401/07/07 زاین :  خیرات 

هدنبادخ رهش :  ناجنز ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4581983193 یتسپ :  دک  رادیق ،  یرادرهش  (- (ع یبنرادیقرهش - ناجنز ناتسا  هدنبادخ ،  رهش :  ناجنز ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34227474-024 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34222100-024 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

روحم روحم یگنس   یگنس کولبدراگ   کولبدراگ تمرم   تمرم وو   ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 6060

140 1140 1 هینبا   هینبا یاهب   یاهب تسرهف   تسرهف اباب   یکیفارت   یکیفارت یروحم   یروحم درس   درس گنر   گنر وو   ییزجود   ییزجود گنر   گنر یارجا   یارجا وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 6161

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 11 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720548 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لوا دبدجت  هوکداوس - روحم  رد  هوکریطخ  عطاقت  ییانشور  متسیس  ثادحا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003489000303 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 : 
1401/07/10 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

تفاب یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720561 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لحم هسردم ، هجوت ، هتسهآ ، نولباش  و  درز ) دیفس  زمرق  یاه  گنر  هب   ) ییزج ود  درس  یکیفارت  گنر  اب  هدایپ  رباع  یشک  طخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هدایپ رباع  روبع 

1101093879000039 زاین :  هرامش 
نامرک ناتسا  تفاب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
عبرم رتم  800 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
تفاب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هدایپ رباع  روبع  لحم  هسردم ، هجوت ، هتسهآ ، نولباش  و  درز ) دیفس  زمرق  یاه  گنر  هب   ) ییزج ود  درس  یکیفارت  گنر  اب  هدایپ  رباع  یشک  طخ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7851617194 یتسپ :  دک  یلع ،  ماما  نادیم  ماماراولب  تفاب  تفاب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

42422111-034  ، 4242211-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42429236-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ییانشور ییانشور متسیس   متسیس ثادحا   ثادحا ناونع : : ناونع 6262

ییزج ییزج ودود   درس   درس یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر اباب   هدایپ   هدایپ رباع   رباع یشک   یشک طخطخ   ناونع : : ناونع 6363

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

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

زا 94 ھحفص 45 
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ناسارخ ناتسا  یا  هداج  لقن  لمح و  یرادهار و  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   رازگرب
یوضر

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

اهب مالعتسا   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/01تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720700 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

لیاف قباطم  ) یوضر ناسارخ  ناتسا  یظافحتسا  هزوح  یاههار  یکیفارت  درس  گنر  اب  یشک  طخ  یمجح )  ) یارجا مالعتسا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
( تسویپ

1101001423000112 زاین :  هرامش 
یوضر ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمحو  یرادهار  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

نهآهار هداج و  تخاس  سیورس :  مان 
هژورپ 1 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دامرف لصاح  سامت  نفلت 05133158310 هرامشاب  یشخب  سدنهم  یاقآ  هطوبرم  سانشراکاب  حیضوت  هب  زاین  تروصرد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامندیق تسویپرداردوخ  هارمه  نفلت  هرامش 

.دامن یراذگراب  هناماسرد  لماک  لیمکتزا  سپو  تشادربار  تسویپ  لیاف  تسیرورض  )

 : یتسپ دک  یوضر ،  ناسارخ  یا  هداج  لقنو  لمح  یرادهار و  لک  هرادا  یسیرخن - ) مالسا (  ناادف  یاهتنا  دهشم ،  رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9173695636

3158355-0513  ، 33412024-051 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33435888-051 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یظافحتسا یظافحتسا هزوح   هزوح یاههار   یاههار یکیفارت   یکیفارت درس   درس گنر   گنر اباب   یشک   یشک طخطخ   یمجح ) ) یمجح  ) ) یارجا یارجا مالعتسا   مالعتسا 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 94 ھحفص 46 
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ناجریس یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720753 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاصخشم تسویپ  هب   led 180 سوناف ییامنهار 3  غارچ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005674000189 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  ناجریس  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
ناریا تراپ  ربون  نز  کمشچ  یپمال  یرون  متسیس   cm 30 زیاس  ABS سنج درز  هناخ  هس  باقن  مامت  ییامنهار  غارچ  الاک :  مان 

هاگتسد 180 دادعت : 
1401/07/16 زاین :  خیرات 

ناجریس رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دشابیم هدنشورف  هدهع  رب  هیلخت  یریگراب و  لمح و  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ناجریس  یرادرهش  رابنا  لیوحت 

ددرگ یراذگراب  اضما و  رهم و  تسویپ 

7814757331 یتسپ :  دک  یزکرم ،  یرادرهش  بالقنا  نادیم  ناجریس  ناجریس ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

41325108-034  ، 41325000-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

42206659-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

دهشم هقطنم 12  یرادرهش   :: هدننک هدننک رازگرب   یوضررازگرب ناسارخ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: یهگآ یهگآ هرامش   تعاس 12:30هرامش  - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

mashhad.ir :: عبنم تعاس 12:30عبنم  - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720895 :: هرازه هرازه تعاس 8دکدک    - 1401/07/09 :: ییاشگزاب ییاشگزاب

سوت  لصفنم  هیحان  حطس  رباعم  یکیفارت  تازیهجت  بصن  ریمعت و  هیهت  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یسمش هام  هن  هژورپ  یارجا  نامز  تدم 

هبتر  لقادح  هتشر -   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هبتر  دقاف  نامتخاس -  هینبا و  ناراکنامیپ - 

هبتر دقاف  یربارت -  هار و  ناراکنامیپ - 

هقطنم 12 یرادرهش  هیهلا 20  راولب   :: سردآ سردآ

05131296223 :: نفلت :: ETS.MASHHAD.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

تاصخشم تاصخشم تسویپ   تسویپ هبهب     led led 180180 سوناف   سوناف ییامنهار  33   ییامنهار غارچ   غارچ ناونع : : ناونع 6565

هیحان هیحان حطس   حطس رباعم   رباعم یکیفارت   یکیفارت تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   ریمعت   ریمعت هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 6666

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

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

زا 94 ھحفص 47 
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زیربت هقطنم 6  یرادرهش   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720900 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

طیارش - یدقنریغ تخادرپ  - تسا یتسویپ  تسیل  قباطم  هدوب و  هباشم  تامدخ  دشابیم - یرادرهش  نیا  رظن  دروم  زای  دنرب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.تسا همیمض  تخادرپ ، ناگدننک و  تکرش 

1101094594000024 زاین :  هرامش 
زیربت شش  هقطنم  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

کال انوم  گنر  هدننک  هضرع  عجرم  کال  انوم  یتراجت  مان   kg 250 هکشب گنر 2802  دک  درز  تام  درس  یکیلیرکآ  یکیفارت  گنر  الاک :  مان 
هکشب 4000 دادعت : 

1401/07/07 زاین :  خیرات 
اردص هار  امنهر  هدننک  هضرع  عجرم  دیبسالگ  امنهر  یتراجت  مان   kg 25 نزو یکیتسالپ  هسیک  یدنب  هتسب  عون  شاپور  یا  هشیش  هناد  الاک :  مان 

هسیک 2600 دادعت : 
1401/07/07 زاین :  خیرات 

داگراساپ یمیش  شیالاپ  هدننک  هضرع  عجرم  داگراساپ  یمیش  شیالاپ  هدنزاس  عجرم  یتراجت  مان  دقاف   kg 200 یزلف هکشب  یروف  رنیت  الاک :  مان 
هکشب 480 دادعت : 

1401/07/07 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناگدننک و تکرش  طیارش  - یدقنریغ تخادرپ  - تسا یتسویپ  تسیل  قباطم  هدوب و  هباشم  تامدخ  دشابیم - یرادرهش  نیا  رظن  دروم  زای  دنرب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسا همیمض  تخادرپ ،

5184945391 یتسپ :  دک  زیربت ،  هقطنم 6  یرادرهش  نامتخاس  رگراک -  نادیم  وتنس -  هداج  زیربت -  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

2864570-041  ، 32864570-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32862657-041 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

هار هار تازیهجت   تازیهجت   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یروف یروف رنیت   رنیت شاپور -  -  شاپور یایا   هشیش   هشیش هناد   هناد  - - تام تام درس   درس یکیلیرکآ   یکیلیرکآ یکیفارت   یکیفارت گنر   گنر 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 :
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ناریا هراق  تالف  تفن   :: 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   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721270 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

POLYAMIDO AMINE EPOXY تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101093631002974 زاین :  هرامش 

ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کال انوم  هدننک  هضرع  عجرم  کال  انوم  یتراجت  مان   Lit 20 یکیتسالپ فرظ  گنر 100  دک  دیفس  تام  تسالپومرت  یکیلیرکا  گنر  الاک :  مان 

ددع 1000 دادعت : 
1401/07/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ ینف  حرش  قباطم  -2 دشابیم هباشم  دک  ناریا  -1 :: 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

32241996-061  ، 22664470-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23942901-021 :: 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

تاصخشم5720662 تسویپ  هب  ددع  میاتیرپ 40  یهدنامرف  هحفص 38)هاگتسد  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

POLYAMIDO AMINE EPOXYPOLYAMIDO AMINE EPOXY ناونع : : ناونع 6868

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

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

زا 94 ھحفص 49 
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نواعت هعسوت  کناب   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720869 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( یزادنا هار  بصن -  - تخاس  ) یقرب هرکرک  برد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201004464000012 زاین :  هرامش 

ناتسچولب ناتسیس و  ناتسا  نواعت  هعسوت  کناب  بعش  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
( یشرافس ) یتعنص یروآرف  دیلوت و  الاک :  هورگ 

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

نادهاز رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسویپ لیاف  قباطم  یزادنا ) هار  بصن -  - تخاس  ) یقرب هرکرک  برد   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 ، ناتسا بعش  تیریدم  نامتخاس  نواعت  هعسوت  کناب  عماج - دجسم  بنج  یدازآ -  نابایخ  نادهاز -  نادهاز ،  رهش :  ناتسچولب ،  ناتسیس و  ناتسا :   :: سردآ سردآ
9813673111 یتسپ :  دک 

33228778-054  ، 33262298-054 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33228678-054 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا   :: هدننک هدننک رازگرب   نامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720918 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  قباطم  ( موینیمولا ) هرکرک برد  تخاس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003439000010 زاین :  هرامش 

نامرک ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
.دشاب ربتعم  یتناراگ  لاس  یاراد 2  برد  - دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  تسبراد و ...  هنیزه  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا  - 

یتاسیسات روما  الاک :  هورگ 
روتکاف  1 دادعت : 

1401/07/10 زاین :  خیرات 
نامرک رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب ربتعم  یتناراگ  لاس  یاراد 2  برد  - دشاب یم  هدننک  نیمات  اب  تسبراد و ...  هنیزه  - تسیمازلا روتکاف  شیپ  قاصلا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7618717313 یتسپ :  دک  نامرک ،  ناتسا  تمالس  همیب  لک  هرادا  ملعم  لپ  افش و  هارراهچ  لصاف  دح  یروهمج  راولب  نامرک - نامرک ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32132928-034  ، 32133326-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32133928-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ددرت ددرت لرتنک   لرتنک یاهمتسیس   یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد   :: یدنب یدنب هتسد   هتسد

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

(( یزادنا یزادنا هار   هار بصن - - بصن  - - تخاس تخاس  ) ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک برد   برد ناونع : : ناونع 6969

(( موینیمولا موینیمولا )) هرکرک هرکرک برد   برد تخاس   تخاس ناونع : : ناونع 7070

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

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

زا 94 ھحفص 50 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) هتسب هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود  " " یاه یاه مالعتسا   نیالنآمالعتسا نیالنآ هدهاشم   هدهاشم

ناریا تعنص  ملع و  هاگشناد   :: 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   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720564 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیریگب سامت  هرامش 09111459342  اب  یگنهامه  تهج  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094557000055 زاین :  هرامش 

ناریا تعنص  ملع و  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   IC-700R لدم تباث  ماد  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 105 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

ابص شوراراک  هدننک  هضرع  عجرم   TC-360R لدم ریغتم  تلاب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 50 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   m 1 لوط  UTP هکبش لباک  الاک :  مان 

ددع 55 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دیریگب سامت  هرامش 09111459342  اب  یگنهامه  تهج   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1684613114 یتسپ :  دک  تعنصو ،  ملع  هاگشناد  نابایخ  ماگنه -  نابایخ  ناریا ،   تعنص  ملع و  هاگشناد  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

77240540-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

77240405-021 :: 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

UTPUTP  هکبش هکبش لباک   لباک ماد -  -  ماد هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7171

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

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

زا 94 ھحفص 51 
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مالیا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   مالیارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720595 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تاقلعتم هتسبرادم و  نیبرود  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001445000020 زاین :  هرامش 

مالیا ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
نایسراپ ناشفا  ردب  یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم   SHENZHEN یتراجت مان   ZTA-433 لدم لاتیجید  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/15 زاین :  خیرات 

مالیا رهش :  مالیا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 _ تسا یمازلا  هناماس  قیرط  زا  لاسرا  اضما و  رهم و  تمیق ،  جرد  _ دشاب یم  تسویپ  هب  اهالاک  تاصخشم  دانسا و  _ دشاب یم  یضرف  دک  نازیا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ جرد  یراذگراب و  هناماس  رد  تالوصحم  لک  تمیق 

6931449574 یتسپ :  دک  یتشهب ،  دیهش  راولب  مالیا ،  رهش :  مالیا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32231321-084  ، 32222285-084 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32220179-084 :: 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

برغ دابآ  مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب و  هکبش   :: هدننک هدننک رازگرب   هاشنامرکرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720761 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هاگتسد  3 یتراظن نیبرود  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201030585000410 زاین :  هرامش 

برغدابا مالسا  ناتسرهش  نامرد  تشادهب  هکبش  هدننک :  رازگرب 
+ یتسویپ تاصخشم  اب  هاگتسد  یتراظن 3  نیبرود  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
هاگتسد  1 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
برغ دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

+ دشابیم یرادا  لحارم  یط  زا  دعب  هزور  تسیب  تخادرپ  دشاب +  ربتعم  یتناراگ  یاراد  دشابیم +  هدنشورف  هدهعب  یزادنا  هارو  بصن   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6761783139 یتسپ :  دک  نامرد ،  تشادهب و  هکبش  نامتخاس  البرک  هار  نابایخ  یاهتنا  برغ  دابآ  مالسا  برغ ،  دابآ  مالسا  رهش :  هاشنامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

5234111-0834  ، 5234111-083 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

5223430-083 :: 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

تاقلعتم تاقلعتم وو   هتسبرادم   هتسبرادم نیبرود   نیبرود تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 7272

هاگتسد هاگتسد   33 یتراظن یتراظن نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 7373

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

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

زا 94 ھحفص 52 
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ناریا روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت ، عمتجم   :: هدننک هدننک رازگرب   زربلارازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721130 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلحرم مور 1  نیلک  یاه  برد  یاهالول  حالصا  -1 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هلحرم اه 1 سکاب  سپ  اهب و  رد  یاه  هریگتسد  ضیوعت  -2

1101004117000089 زاین :  هرامش 
زربلا ناتسا  ناریا  روتساپ  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدیلوت  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

رگید یاج  رد  هدشنیدنبهقبط  ینف  یملع و  یاهفرح ، یاهتیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 
هلحرم 2 دادعت : 

1401/07/20 زاین :  خیرات 
جرک رهش :  زربلا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسویپ لیاف  رد  هدش  نعت  طیارش  قبط  تسا  یمازلا  دیدزاب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
هلاس لقادح 10  یتناراگ 

مور نیلک  یاضف  رد  تیلاعف  اب  طبترم  هموزر  یاراد 
دشابیم هدننک  نیمات  هدهع  هب  لایرتم  هیهت 

3159915111 یتسپ :  دک  روتساپ ،  وتیتسنا  یتاقیقحت  یدلوت و  عمتجم  جرک  نارهت  نابوتا  رتمولیک 25  جرک ،  رهش :  زربلا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36100940-026  ، 36100950-026 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36100960-026 :: 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

هلحرم هلحرم 11 اهاه   سکاب   سکاب سپسپ   وو   اهب   اهب ردرد   یاه   یاه هریگتسد   هریگتسد ضیوعت   ضیوعت -- 22 هلحرم   هلحرم   11 مور   مور نیلک   نیلک یاه   یاه برد   برد یاهالول   یاهالول حالصا   حالصا -- 11 ناونع : : ناونع 7474
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info@hezarehinfo.netwww.hezarehinfo.net٠٢١  - ۴٢٧١۴٠٠٠ سکفلت :

زا 94 ھحفص 53 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/reea3nbrhzfqa?user=37505&ntc=5721130
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5721130?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


یزکرم ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: 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 09 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721292 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یبناج مزاول  هتسب و  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091239000012 زاین :  هرامش 

یزکرم ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  ارآ  نمیا  یتراجت  مان   IAP.NB-P3222WSA لدم لسکیپ  اگم  تیفیک 2  اب  هکبش  تحت  بش  رد  دید  تیلباق  اب  تلوب  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 

نیشرپ ارآ  نمیا  هدننک  دیلوت  عجرم  نیشرپ  ارآ  نمیا  هدننک 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
کارا رهش :  یزکرم ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا دوجوم  تسویپ  کرادم  لخاد  رد  طیارش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

 : یتسپ دک  تامدخ ،  هلغ و  تکرش  ، یدمحملگ دیهش  یولیس  ، بالقنا یمومع و  یارسداد  بنج  ، دادرخ نابایخ 15  ، کارا کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
3819773876

33131133-086 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33131740-086 :: 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

یبناج یبناج مزاول   مزاول وو   هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن ناونع : : ناونع 7575
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یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا   :: 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 12 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721430 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریا  - زیربت یزکرم  ییابطابط و  همالع  - ینیما همالع  یاه  هناخباتک  یارب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هیهت و  هژورپ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یدقن تخادرپ.دشاب  یم  تسویپ  هب  مالعتسا.تسا 

1101005037000018 زاین :  هرامش 
یقرش ناجیابرذآ  ناتسا  یمومع  یاه  هناخباتک  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 

سیتاد نایار  شیوپ  هدننک  هضرع  عجرم  نوتیارب  یتراجت  مان   BRITON UVC 7T8DM85 DOME لدم لسکیپاگم  یفقس 2  هتسب  رادم  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/07 زاین :  خیرات 
زیربت رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

(. دوش ظاحل  هناخباتک  هس  تمیق  عومجم  ) دوش هتفرگ  رظن  رد  یلک  تمیق   ، تمیق داهنشیپ  هیارا  رد  - .تسیمازلا روتکاف  شیپ  هیارا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ لصاح  سامت  هرامش 09149264494  اب  رتشیب  تاحیضوت  تهج 

5178736345 یتسپ :  دک  زیربت ،  یزکرم  هناخباتک  هافر /  هاگشورف  بنج  هلال /  هار  راهچ  یدازآ /  خ  زیربت /  زیربت ،  رهش :  یقرش ،  ناجیابرذآ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34435650-041  ، 34406480-041 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34406481-041 :: 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

هباشم هباشم دکدک   ناریا   ناریا -- زیربت زیربت یزکرم   یزکرم وو   ییابطابط   ییابطابط همالع   همالع -- ینیما ینیما همالع   همالع یاه   یاه هناخباتک   هناخباتک یارب   یارب هتسب   هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود بصن   بصن وو   هیهت   هیهت هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع
یدقن یدقن تخادرپ.دشاب   تخادرپ.دشاب یمیم   تسویپ   تسویپ هبهب   مالعتسا.تسا   مالعتسا.تسا

7676
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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 " ) " ) 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 یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) i t si t s  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) l e d  w a l ll e d  w a l l  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ 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 " ) " ) v i d e o  w a l lv i d e o  w a l l  "  " 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 " ) " ) لاو لاو ید   ید یا   یا لا   لا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سسکا سسکا  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ناوخ ناوخ کالپ   کالپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دابهپ دابهپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) گنیجیپ گنیجیپ  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نجورب یرادرهش   :: 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 13 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721565 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

مالس اب  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
ییوردوخ نکاس  تافلخت  هناماس  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 

1101005187000065 زاین :  هرامش 
یرایتخب لاحمراهچ و  ناتسا  نجورب  یرادرهش  هدننک :  رازگرب 

یسرزاب نیبرود  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/07 زاین :  خیرات 
نجورب رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

مالس اب   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
ییوردوخ نکاس  تافلخت  هناماس  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و 

.دامن مادقا  تسویپ  دانسا  هعلاطم  تشادرب و  هب  تبسن 

8871813539 یتسپ :  دک  نجورب ،  یرادرهش  - یدازآ نادیم  - سردم راولب  نجورب ،  رهش :  یرایتخب ،  لاحم و  راهچ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34222114-038 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34224297-038 :: 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 دادعت  33   دادعت " ) " ) قیرح قیرح مالعا   مالعا  " " 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

زاگ5720834 تکرش  داتس  نامتخاس  هلوس  هس  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  تازیهجت و  سانجا ،  نیمات 
ناتسدرک ناتسا 

هحفص 29) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

اهنامتخاس5721409 قیرح  مالعا  متسیس  هب  طوبرم  تازیهجت  هیلک  یرادهگن  ینابیتشپ و   ، هحفص 29)سیورس قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5721478 ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 29)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

ییوردوخ ییوردوخ نکاس   نکاس تافلخت   تافلخت هناماس   هناماس نیبرود   نیبرود یزادنا   یزادنا هار   هار وو   بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ مالس   مالس اباب   ناونع : : ناونع 7777

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 " ) " ) 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) ددرت ددرت  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720939 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هلکسا  - رادص راولب  - یناقلاط رهشوب خ  تمدخ : لحم  سردآ.یتسویپ  راک  حرش  قیط  ردانب  رگید  هب  اهروانش  ددرت  زوجم  ذخا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
رهشوب هراق  تالف  تفن  تکرش 

1101093631002969 زاین :  هرامش 
ناریا هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یلحاس یاه  بآ  ییایرد و  لقنو  لمح  سیورس :  مان 
روانش 1 دادعت : 

1401/07/18 زاین :  خیرات 
رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تالف تفن  تکرش  هلکسا   - رادص راولب  - یناقلاط رهشوب خ  تمدخ : لحم  سردآ.یتسویپ  راک  حرش  قیط  ردانب  رگید  هب  اهروانش  ددرت  زوجم  ذخا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
رهشوب هراق 

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

ددرت  :: 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

ردانب5720939 رگید  هب  اهروانش  ددرت  زوجم  هحفص 15)ذخا  ددرت  ( ددرت

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) قیرح قیرح  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ردانب ردانب رگید   رگید هبهب   اهروانش   اهروانش ددرت   ددرت زوجم   زوجم ذخا   ذخا ناونع : : ناونع 7878

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

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

زا 94 ھحفص 57 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/la9qnkbafperz?user=37505&ntc=5720939
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5720939?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-467-PHD-85452-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5720991 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یسفنت یاوه  یزاس  هریخذ  صوصخم  تازیهجت  هارمه  هب  راد  نیباک  نت و  وزوسیا 5  یلزید  تنویماک  یساش  یور  رایس  یناسر  اوه  وردوخ  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نایاپ 30-07-1401 عورش 01-07-1401 - هطوبرم - تامدخ  قیرح و  ءافطا  مالعا و  ینمیا -  تازیهجت  هورگ  هدرشف -

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

قیرح  :: 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

یتابن5720688 نغور  هناخراک  هب  طوبرم  قیرح  ءافطا  نالعا و  متسیس  هحفص 10)بصن  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

یفارگوتامورک5720702 زاگ  هاگتسد  دیرخ  قیرح -  ءافطا  یتایلمع  سابل  هحفص 10)دیرخ  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

زاگ5720834 تکرش  داتس  نامتخاس  هلوس  هس  قیرح  مالعا  متسیس  یارجا  تازیهجت و  سانجا ،  نیمات 
ناتسدرک ناتسا 

هحفص 29) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

ءافطا5720938 نالعا و  متسیس  یزادنا  هار  بصن و  تازیهجت و  مالقا و  هیلک  نیمات  یحارط و  هژورپ 
FM-200 قیرح

هحفص 29) قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

هب5720991 راد  نیباک  نت و  وزوسیا 5  یلزید  تنویماک  یساش  یور  رایس  یناسر  اوه  وردوخ  دیرخ 
هدرشف یسفنت  یاوه  یزاس  هریخذ  صوصخم  تازیهجت  هارمه 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

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

اهنامتخاس5721409 قیرح  مالعا  متسیس  هب  طوبرم  تازیهجت  هیلک  یرادهگن  ینابیتشپ و   ، هحفص 29)سیورس قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5721478 ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 29)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

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

قیرح5721491 ءافطا  تازیهجت  هحفص 29)داوم و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

هریخذ هریخذ صوصخم   صوصخم تازیهجت   تازیهجت هارمه   هارمه هبهب   راد   راد نیباک   نیباک وو   نتنت     55 وزوسیا   وزوسیا یلزید   یلزید تنویماک   تنویماک یساش   یساش یور   یور رایس   رایس یناسر   یناسر اوه   اوه وردوخ   وردوخ دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع
هدرشف هدرشف یسفنت   یسفنت یاوه   یاوه یزاس   یزاس

7979
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) ینوماریپ ینوماریپ تظافح   تظافح  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه هناخ   هناخ  "  " 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   11 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا تظافح   تظافح  " " 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

نامتخاس5720526 کینورتکلا  تظافح  هناماس  هحفص 15)ثادحا  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) روتکتد روتکتد  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  بآ  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 15 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 15 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721084 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ یاهتسیل  تاصخشم  قبط  تباث  رایسزاگ و  تشن  روتکتد  هاگتسد  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001264000118 زاین :  هرامش 

یلامش ناسارخ  یا  هقطنم  با  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناسیآ کینورتکلا  ایوپ  عیانص  هدننک  هضرع  عجرم  ناسیآ  یتراجت  مان   GD110-C لدم نبرک  دیسکونوم  یرهش و  زاگ  تشن  هدنهد  رادشه  هاگتسد  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

درونجب رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یتناراگدیق ، تسا هدنشورف  اب  نآ  بصن  رادیرخ و  تکرشات  الاک  لمح  یاه  هنیزه  ، تسویپ ینف  تاصخشم  قبط  الاک  ، تسا هباشمدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.تسیمازلا مالعتسا  رد  تکرش  یارب  روتکاف  شیپ  تسویپ  ، دشدهاوخ تخادرپ  یرادا  لحارم  ندومن  یطو  بصنزا  سپ  الاک  یاهبو  یمازلاروتکافرد 

9415644888 یتسپ :  دک  لالقتسا ،  راولب  یقرش -  یناقلاط  درونجب ،  رهش :  یلامش ،  ناسارخ  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32263281-058 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32263280-058 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکتد  :: 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

تسویپ5721084 یاهتسیل  تاصخشم  قبط  تباث  رایسزاگ و  تشن  روتکتد  هحفص 59)هاگتسد  روتکتد  ( روتکتد

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

قیرح5721478 ءافطا  متسیس  یزادنا  هار  هحفص 29)بصن و  قیرح  ( قیرح مالعا   مالعا وو   ءافطا   ءافطا

(( یهگآ یهگآ دادعت  1414   دادعت " ) " ) نیبرود نیبرود  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

تسویپ تسویپ یاهتسیل   یاهتسیل تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تباث   تباث وو   رایسزاگ   رایسزاگ تشن   تشن روتکتد   روتکتد هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 8080
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رهشوب ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون ، لک  هرادا   :: 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 11 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720838 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یساکع هتشر  شناد  راک و  تازیهجت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004132000084 زاین :  هرامش 

رهشوب ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون   لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
یمیرکریم دمحمدیس  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   CANON یتراجت مان   D800 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/27 زاین :  خیرات 

رهشوب رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.تسا  هدش  یراذگراب  هناماس  رد  ینف  تاصخشم  تایئزج و  رکذ  اب  یتساوخرد  دروم  هیلک   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ یم  لاطبا  روتکاف  شیپ  نودب  یاه  تمیق  دشاب و  یم  یمازلا  روتکاف  شیپ  هئارا 

.دشاب  یم  هدنشورف  هدهعرب  لاسرا  لمح و  هنیزه 
.دشاب ربتعم  یتناراگ  یاراد  تسیاب  یم  یتساوخرد  یاهالاک 

7515896714 یتسپ :  دک  رهشوب ،  ناتسا  سرادم  زیهجت  هعسوت و  یزاسون  لک  هرادا  یدنابراهچ  نابایخ  رهشوب  رهشوب ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33324505-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33324504-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یساکع یساکع هتشر   هتشر شناد   شناد وو   راک   راک تازیهجت   تازیهجت ناونع : : ناونع 8181

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هپس کناب   :: 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   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 13 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721047 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  حرش  هب  هپس  کناب  نیگن  نامتخاس  یریوصت  یتوص و  مزاول  هیهت  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001036000291 زاین :  هرامش 

هپس کناب  هدننک :  رازگرب 
تسویپ لیاف  حرش  هب  هپس  کناب  نیگن  نامتخاس  یریوصت  یتوص و  مزاول  هیهت  - 

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

1401/07/10 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشابی یمازلا م  تسویپ  لیاف  حرش  هب  روتکاف  شیپ  هئارا   :: 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

35911536-021  ، 35911601-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

35911565-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ لیاف   لیاف حرش   حرش هبهب   هپس   هپس کناب   کناب نیگن   نیگن نامتخاس   نامتخاس یریوصت   یریوصت وو   یتوص   یتوص مزاول   مزاول هیهت   هیهت ناونع : : ناونع 8282

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 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721511 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا  یاضاقت 0130066  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تسویپازجم  تروصب  گولاتاک  یلام و  و 

1101093985004622 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ناریا یناگرزاب  هدننک  هضرع  عجرم  ینوس  یتراجت  مان  دک 84365210   DSLR-A350X E32 لدم لاتیجید  یساکع  نیبرود  الاک :  مان 
هاگتسد 30 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
ELECTRIC یتراجت مان   in 3/4 زیاس موینیمولآ  ژایلآ  سنج  تخوس  عیزوت  هبملت  دربراک  لدم 1222360  ولو  لرتنک  کیتاموتا  یقرب  نایرج  لرتنک  ریش  الاک :  مان 

دادوه رتسگ  نیون  نازادرپ  ورتپ  هدننک  هضرع  عجرم  ایناپسا  هدنزاس  روشک   VALVE
ددع 5 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  دوش ،  هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا  یاضاقت 0130066   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپازجم  تروصب 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

نیبرود  :: 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

متسیس5720508 یزادنا  هار  بصن و  دیرخ ،  - یرادنفسوگ داژن  حالصا  شرورپ و  هاگتسیا  یراذگاو 
تمرمو و تالاصتا  الآریش ت ، قرب ، ولبات  هلپوک ، یساش ، پمپورتکلا ، نیمات  - یتظافح

یزاسهب تمرم و  - یکیناکم تازیهجت  - یزاسهب

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

5720564UTP هکبش لباک  ماد -  هتسب  رادم  هحفص 51)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

تاقلعتم5720595 هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 51)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

رهش5720671 حطس  یرون  ربیف  یریوصت و  شیاپ  یاه  نیبرود  بصن  دیرخ و  هحفص 12)یراذگاو  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

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

هتسبرادم5720706 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هاگتسد5720761  3 یتراظن هحفص 51)نیبرود  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

ولو ولو لرتنک   لرتنک کیتاموتا   کیتاموتا یقرب   یقرب نایرج   نایرج لرتنک   لرتنک ریش   ریش لاتیجید -  -  لاتیجید یساکع   یساکع نیبرود   نیبرود ناونع : : ناونع 8383

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 " ) " ) رآ رآ یو   یو ید   ید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

یساکع5720838 هتشر  شناد  راک و  هحفص 15)تازیهجت  نیبرود  ( نیبرود

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

تسویپ5721047 لیاف  حرش  هب  هپس  کناب  نیگن  نامتخاس  یریوصت  یتوص و  مزاول  هحفص 15)هیهت  نیبرود  ( نیبرود

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

رادم5721166 نیبرود  لیوحت  دیرخ و  یا  هلحرم  کی  هچراپکی )  ) یبایزرا اب  نامزمه  یمومع  هصقانم 
هتسب

هحفص 15) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج5721292 مزاول  هتسب و  رادم  نیبرود  یزادنا  هار  هحفص 51)بصن و  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ییابطابط و5721430 همالع  - ینیما همالع  یاه  هناخباتک  یارب  هتسب  رادم  نیبرود  بصن  هیهت و  هژورپ 
یدقن تخادرپ.دشاب  یم  تسویپ  هب  مالعتسا.تسا  هباشم  دک  ناریا  - زیربت یزکرم 

هحفص 51) هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

ولو5721511 لرتنک  کیتاموتا  یقرب  نایرج  لرتنک  ریش  لاتیجید -  یساکع  هحفص 15)نیبرود  نیبرود  ( نیبرود

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

ییوردوخ5721565 نکاس  تافلخت  هناماس  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  دیرخ و  مالس  هحفص 51)اب  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

یبناج5721648 تامزاول  یریوصت و  شیاپ  نیبرود  بصن  دیرخ و  هحفص 12)هژورپ  هار  ( هار تازیهجت   تازیهجت

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ اتید   اتید  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ اتید   اتید  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

دورهاش یکشزپ  مولع  هاگشناد   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001092600000019 :: یهگآ یهگآ هرامش   13:00هرامش تعاس :   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 14:00عبنم تعاس :   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721624 :: هرازه هرازه :: 1401/07/18دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رد تعاس  نازیم 1714  هب  ًاعمج  یتیریدم  دوس  تروصب  یتلود  ریغ  شخب  هب  هاگشناد  هعبات  یاهدحاو  رد   ( IT هنایار ( یروتارپا  تامدخ  یراذگاو  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یراک ) هفاضا  تعاس  فظوم و 370  تعاس  نازیم 1344  هب   ) هام

دورهاش  یکشزپ  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
اتید ریظن  ازجا  ریاسو  اه  رتنیرپ   ، اهمتسیس لماش  یشزومآ  یاهسالک  یا  هنایار  یاه  متسیس  بیع  عفر  یزاس و  هدامآزا  تسا  ترابع  تیلاعف :  هزوح  یلک  حرش 

عفر  ، اههاگباوخ هکبش  روما  هب  یگدیسر  هاگشناد ، یزکرم  هناخباتکو  یناسر  عالطا  دحاو  یا  هنایار  یاهمتسیسرب  تراظنو  لاکشا  عفرو  یهد  سیورس  اهروتکژرپ ،
یمالعا رظندم و  ینوناق  تاروما  ریاس  یتمدخ و  یاههتسب  اهدرادناتسا و  اب  ربارب  هلوحم  روما  ریاس  هاگشناد و  هعبات  یاهدحاو  یا  هنایار  یاهمتسیس  زا  لاکشا 

امرفراک

لایر   502,344,422 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
سردآ هب  رازگ  هصقانم  هاگتسد  هب  هخروم 17/07/1401  تعاس 14 ات  رثکادح  هدادرارق و  فلا )  ) تکاپ رد  هصقانم  رد  تکرش  نیمضت  لص  نیمضت :  تاحیضوت 

دوش  میلست  اهدادرارق  روما  دحاو  یهافرو ، ینابیتشپ  روما  تیریدم  عیانم ، تیریدم  هعسوت  تنواعم 
11:00 تعاس : 1401/08/12 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

تیریدم هعسوت  تنواعم  زربلا - نامتخاس  تجهب –  ...ا  تیآ  راولب  زربلا - کرهش  – دورهاش  ، 3614773943 یتسپ :  دک  دورهاش ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ
دورهاش ینامرد  یتشادهب  تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  عبانم  و 

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژرپ اتید   :: 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

5721624 ( IT هنایار ( یروتارپا  تامدخ  هحفص 63)یراذگاو  روتکژرپ  ( روتکژرپ اتید   اتید

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) زاس زاس هریخذ   هریخذ  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

 ( ( ITIT هنایار ( ( هنایار یروتارپا   یروتارپا تامدخ   تامدخ یراذگاو   یراذگاو ناونع : : ناونع 8484

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

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

زا 94 ھحفص 64 
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مهن هاگشیالاپ  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   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/12 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721293 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یرارطضا طیارش  رد  نابیتشپ  لاس 1402 و  یساسا  تاریمعت  تهج  عیام  نژورتین  هیلخت  دودحم و  هریخذ  لمح ، یریگراب ، تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یبونج سراپ  زاگ  عمتجم  تکرش  مهن  هاگشیالاپ 

1101097587000043 زاین :  هرامش 
مهن هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 

لقنو لمح  ینابیتشپ  یاه  تیلاعف  سیورس :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/12 زاین :  خیرات 
یزاس هریخذ  یرادرابنا و  سیورس :  مان 

نت 700 دادعت : 
1401/07/12 زاین :  خیرات 

ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511893651 یتسپ :  دک  مهن ،  هاگشیالاپ  یبونج - سراپ  زاگ  عمتجم.ناگنک  رهشوب - ناتسا  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31463117-077  ، 31463692-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31463370-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تاریمعت تاریمعت تهج   تهج عیام   عیام نژورتین   نژورتین هیلخت   هیلخت وو   دودحم   دودحم هریخذ   هریخذ لمح ، ، لمح یریگراب ، ، یریگراب ناونع : : ناونع 8585

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

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

زا 94 ھحفص 65 
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(( 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

مق ناتسا  زاگ   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ لیاف  اب  قباطم  تاعالطا  یزاس  هریخذ  تازیهجت  بصن  دیرخ و  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101091459000044 زاین :  هرامش 
مق ناتسا  زاگ  تکرش  هدننک :  رازگرب 

زاوها رتویپماکارف  هدننک  هضرع  عجرم  زاوها  رتویپماکارف  هدنزاس  عجرم  ناریا  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL380 لدم هکبش  رورس  الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
یصخش یتامدخ  یاه  تیلاعف  ریاس  سیورس :  مان 

یزادنا هار  بصن و  1 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

مق رهش :  مق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دامرف لصاح  سامت  یدایص  یاقا  هرامش 09125530588  اب  یگنهامه  تهج  داتس  هناماس  رد  تمیق  یرازگراب  لبق   • :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
•

3719986193 یتسپ :  دک  هچوک 18 ،  نیدلا -  نیز  نادیم  ینیمخ و  ماما  نادیم  نیب  ینیمخ -  ماما  نابایخ  مق -  مق ،  رهش :  مق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

36121308-025  ، 36361211-025 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

36630012-025 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

زاس هریخذ   :: 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

5720436EMC تاعالطا یزاس  هریخذ  هحفص 31)هناماس  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

ریق5720582 یزاس  هریخذ  دیلوت و  تنلپ  هژورپ  زاین  دروم   PT,PG,TT,TG قیقد رازبا  تاودا  هحفص 6)نیمات  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

هب5720991 راد  نیباک  نت و  وزوسیا 5  یلزید  تنویماک  یساش  یور  رایس  یناسر  اوه  وردوخ  دیرخ 
هدرشف یسفنت  یاوه  یزاس  هریخذ  صوصخم  تازیهجت  هارمه 

هحفص 10) قیرح  ( قیرح

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

تاریمعت5721293 تهج  عیام  نژورتین  هیلخت  دودحم و  هریخذ  لمح ، هحفص 64)یریگراب ، زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

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

تاعالطا5721605 یزاس  هریخذ  تازیهجت  بصن  هحفص 64)دیرخ و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

تاعالطا تاعالطا یزاس   یزاس هریخذ   هریخذ تازیهجت   تازیهجت بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 8686

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

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

زا 94 ھحفص 66 
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) دنمشوه دنمشوه نامتخاس   نامتخاس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) ردروکر ردروکر  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720902 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلام ینف و  تاداهنشیپ   . دشاب یم  تسویپ  ریوصت  قبط  زاین  دروم  یالاک   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  روسنس )  ) 0130081 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوش تس  ویپ  هناگادج 

1101093985004604 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یبونج هرک  هدنزاس  روشک  فرعم  هنیکس  هدننک  هضرع  عجرم   HANYOUNG یتراجت مان   GR100 لدم ردروکر  اب  ییولبات  رتم  یتلوم  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/09/30 زاین :  خیرات 
ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

ددع 20 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

یکشزپ یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم   cm 150 زیاس یکشزپ  یآ  رآ  ما  نکسا و  یت  یس  بجاح  هدام  قیرزت  روتکژنا   XD2020 رس هس  زوه  پمپ  روتکناک  الاک :  مان 
ناملآ هدنزاس  روشک   ULRICH GMBH AND CO.KG هدنزاس عجرم  هنایمرواخ  نامرد  دیون 

ددع 2 دادعت : 
1401/09/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

دوش تس  ویپ  هناگادج  یلام  ینف و  تاداهنشیپ   . دشاب یم  تسویپ  ریوصت  قبط  زاین  دروم  یالاک   . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  روسنس )  ) 0130081 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

ردروکر  :: 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

5720902( روسنس هحفص 67)( ردروکر  ( ردروکر

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) رورس رورس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( روسنس روسنس )) ناونع : : ناونع 8787

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

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

زا 94 ھحفص 67 
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( زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم   ) ناریا زاگ  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 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/18 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

.دشابیم هباشم  دک  ناریا  .تسویپ  یاضاقت  حرش  قباطم   G10 رورس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092299000287 زاین :  هرامش 

زاگ لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  ناریا  زاگ  لاقتنا  تکرش  هدننک :  رازگرب 
اکیرمآ هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک  هکبش  ناب  هدید  نمیا  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL380 G9 -SFF لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

یر رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

بیترت هطوبرم  داهنشیپ  هب  تروصنیا  ریغ  رد  دوش  همیمض  یلام  ینف و  داهنشپپ  امتح  هدش  تسویپ  تساوخرد  قیقد  حرش  / هدوب هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دش دهاوخن  هداد  رثا 

هدننک  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه  هزور  لقادح 60  باسح  هیوست 
.تسیمازلا تفن  ترازو  تسارح  تسیل  رد  روضح 

1879943393 یتسپ :  دک  زاگ ،  لاقتنا  تایلمع  هس  هقطنم  هاگورین -  هداج  زا  دعب  نیطسلف -  راولب  رهش - رقاب  یر ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

55221150-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

55221134-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

کیتامروفنا تامدخ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   نارهترازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

1401/063 :: یهگآ یهگآ هرامش   خرومهرامش هبنش  زور  تعاس 16  ات   - 1401/07/16 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

یرهشمه  :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720587 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

دیامن  راذگاو  یمومع  هصقانم  قیرط  زا  ار  لیذ  حرش  هب  دوخ  زاین  دروم  تازیهجت  نیمات  دراد  رظن  رد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
هصقانم دانسا  رد  جردنم  تاصخشم  قباطم  رورس ،  یرازفا  تخس  تازیهجت  لیوحت  نیمات  - 

لایر  نازیم 150.000.000  هب  هجو  زیراو  ای  یکناب و  همانتنامض   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 MAINFRAME ریغ تازیهجت  هنیمز  رد  روشک  هجدوب  همانرب و  نامزاس  زا  یدنب  هبتر  ربتعم  همانیهاوگ  هئارا 

دوب دهاوخ  هصقانم  هدنرب  هدهعرب  یهگا  جرد  هنیزه 

هقبط کالپ 6  یوجاوخ  عطاقت  قباس )  ماظن  ناراکددم (  نابایخ  یرظن  هاش  نابایخ  ردام  نادیم  دامادریم  راولب  نارهت  یناشن  هب  یلا 16  یرادا 8  تاعاس  رد   :: سردآ سردآ
تاصقانم هناخریبد  فکمه 

یعاجس 27370 یاقآ   :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

G10G10 رورس   رورس ناونع : : ناونع 8888

رورس رورس یرازفا   یرازفا تخس   تخس تازیهجت   تازیهجت لیوحت   لیوحت نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 8989

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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نیوزق ناتسا  کرمگ   :: هدننک هدننک رازگرب   نیوزقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720967 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددع میسیب 10  دروبیک  سوام و   - ددع یزیمور 10  یباه  هنایارر  مر   - هاگتسد رورس 8  دراه  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101003213000012 زاین :  هرامش 

نیوزق ناتسا  کرمگ  هدننک :  رازگرب 
هضرع عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   LOGITECH یتراجت مان   MK260 Cordless Desktop 002995-920 لدم میس  یب  سوم  دیلک و  هحفص  تس  الاک :  مان 

گنژاوآ هدننک 
تس 10 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
هدننک هضرع  عجرم  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هدنزاس  روشک   HPE هدنزاس عجرم   HP یتراجت مان  هنایار  رورس   HPE 300GB SAS 12G 10K کسید دراه  الاک :  مان 

نرق زادرپ  تراپ  سسرآ 
ددع 8 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
عجرم کدف  هظفاح  زادرپ  هشارت  هدننک  هضرع  عجرم   FDK یتراجت مان   U-DIMM لدم  4GB تیفرظ ییاوقم  هبعج  یدنب  هتسب  عون   DDR3 هنایار مر  الاک :  مان 

کدف هظفاح  زادرپ  هشارت  هدنزاس 
ددع 10 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
زربلا رهش :  نیوزق ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

3431975641 یتسپ :  دک  کرمگ ،  لک  هرادا  یقرشدامادریم   ، مود هکلف  زربلا ،  رهش :  نیوزق ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32223021-028  ، 32223022-028 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32223021-028 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

میسیب میسیب دروبیک   دروبیک وو   سوام   سوام -- یزیمور   یزیمور یباه   یباه هنایارر   هنایارر مرمر   -- رورس   رورس دراه   دراه ناونع : : ناونع 9090

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721038 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیرازن طیارش   - دشابیم ههام  هیوست 5  - هلاسکی یتناراگ  اب  یتسویپ  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  اب  رورس  هاگتسد  2 تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101005315000160 زاین :  هرامش 

لیبدرا یرادرهش  هدننک :  رازگرب 
سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 X7460 4P 16G AP SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

لیبدرا رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رد نیدب -  تمیق  هتساوخ  رورس  هب  افطل   - لحم رد  لیوحت   - دشابیم ههام  هیوست 5   - ددرگ یراذگراب  روتکاف   - تسا هدش  هدافسا  هباشم  دک  زا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 - نامرفن تکرش  افطل  سنج  نیمات  مدع  تروص 

5613643344 یتسپ :  دک  لیبدرا ،  یرادرهش  شزرو -  نادیم  هب  هدیسرن  ریت -  یس  نابایخ  لیبدرا -  لیبدرا ،  رهش :  لیبدرا ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33234648-045  ، 33234264-045 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33230285-045 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نیرازن نیرازن طیارش   طیارش  - - دشابیم دشابیم ههام   ههام 55 هیوست   هیوست  - - هلاسکی هلاسکی یتناراگ   یتناراگ اباب   یتسویپ   یتسویپ تاصخشم   تاصخشم قبط   قبط تاقلعتم   تاقلعتم اباب   رورس   رورس هاگتسد   هاگتسد 22 ناونع : : ناونع 9191
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دمحاریوب هیولیگهک و  یزرواشک  داهج  نامزاس   :: هدننک هدننک رازگرب   دمحاریوبرازگرب هیولیگهک و  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721281 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب   HP رورس هاگتسد  کی  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101000185000012 زاین :  هرامش 

دمحاریوب هیولیگهک و  ناتسا  یزرواشک  داهج  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
ماشرآ رتسگ  باهش  هدننک  هضرع  عجرم   HP یتراجت مان   DL 560 لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

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

جوسای رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.دشاب یم  هصقانم  هدنرب  هدهع  رب  ناتسا  یزرواشکداهج  نامزاس  رابنا  ات  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دینک یراذگ  تمیق  یتسویپ  لیاف  هعلاطم  اب 

.دشاب یتناراگ  لاس  کی  یاراد  دیاب  رورس 
یناحور هللا  تمارک  سامت 09173418466  هرامش 

7591741431 یتسپ :  دک  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا  یزرواشکداهج  نامزاس  - یرهطم راولب  - جوسای جوسای ،  رهش :  دمحاریوب ،  هیولیگهک و  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33334622-074  ، 33337281-074 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33337281-074 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب     HPHP  رورس رورس هاگتسد   هاگتسد کیکی   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 9292

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

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721424 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تاصخشم  اب  رورس  دیرخ  تهج  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریا  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090889000025 زاین :  هرامش 

مب ینامرد  یتشادهب   تامدخ  یکشزپ و  مولع  هاگشناد  هدننک :  رازگرب 
سراپ راگن  هشیدنا  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   HP یتراجت مان   DL580G5 X7460 4P 16G AP SVR لدم هنایار  رورس  الاک :  مان 

هاگتسد 1 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

مب رهش :  نامرک ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ههامکی تخادرپ  طیارش  ددرگ و  تسویپ  روتکاف  شیپ  ربتعم و  یتناراگ  اب  هدننک و  نیمات  هدهع  رب  لمح  هنیزه   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( دیئامرفن تکرش  اشهاوخ  الاک  لدم  نیا  اقیقد  نتشادن  دوجوم  تروص  رد  )

7661771967 یتسپ :  دک  مب ،  یکشزپ  مولع  هاگشناد  یرادا  تیاس  یئاجر  دیهش  راولب  نارادرس  نادیم  مب  مب ،  رهش :  نامرک ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

44344607-034  ، 44341120-034 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

44340847-034 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رورس  :: 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

5720558G10 هحفص 67)رورس رورس  ( رورس

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

دروب5720571 هحفص 38)ترامسا  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

رورس5720587 یرازفا  تخس  تازیهجت  لیوحت  هحفص 67)نیمات  رورس  ( رورس

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

میسیب5720967 دروبیک  سوام و  یزیمور - یباه  هنایارر  مر  رورس - هحفص 67)دراه  رورس  ( رورس

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

ههام5721038 هیوست 5  - هلاسکی یتناراگ  اب  یتسویپ  تاصخشم  قبط  تاقلعتم  اب  رورس  هاگتسد  2
نیرازن طیارش   - دشابیم

هحفص 67) رورس  ( رورس

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

تسویپ5721281 تاصخشم  اب   HP رورس هاگتسد  کی  هحفص 67)دیرخ  رورس  ( رورس

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

تسویپ5721424 تاصخشم  اب  رورس  دیرخ  تهج  هدش  هدافتسا  هباشم  دک  هحفص 67)ناریا  رورس  ( رورس

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

تاعالطا5721605 یزاس  هریخذ  تازیهجت  بصن  هحفص 64)دیرخ و  زاس  ( زاس هریخذ   هریخذ

تسویپ تسویپ تاصخشم   تاصخشم اباب   رورس   رورس دیرخ   دیرخ تهج   تهج هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا ناونع : : ناونع 9393

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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(( یهگآ یهگآ دادعت  77   دادعت " ) " ) روسنس روسنس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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 12 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720600 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اضاقت حرش  قباطم  نشیربیو  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096697000135 زاین :  هرامش 

مهدزای هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
ورین نارمع  امیپ  هدننک  هضرع  عجرم  نیپیلیف  هدنزاس  روشک   APC هدنزاس عجرم   AP9326 لدم  leak Sensor Extension Cable هدننک کنخ  الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   proximity transducer eith probe for gear box axpal تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 8 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
تراجت ریسکا  هدننک  هضرع  عجرم   EMEC یتراجت مان  قیرزت  پمپ  بآ  نایرج  روبع   PROXIMITY SENSOR 2MT روسنس الاک :  مان 

ددع 9 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   HANSFORD یتراجت مان   HS421 لدم شاعترا  رتیمسنارت  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   EPRO یتراجت مان   MMS 3110 لدم تفش  شزرل  یریگ  هزادنا  گنیروتینام  متسیس  قیقد  رازبا  هلاناک  ود  رتیمسنارت  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/11/30 زاین :  خیرات 

گرب یرتویپماک  هدننک  هضرع  عجرم   TECH AUTOMATION یتراجت مان   TS-T20M لدم شاعترا  رتیمسنارت  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/11/30 زاین :  خیرات 
ناگنک رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسه هباشم  دک  ناریا.دشاب  یم  تسویپ  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا  هوحن  لمعلا  روتسد  مالقا و  قیقد  حرش   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
تسا یمازلا  هدننک  نیمات  هاگشورف  / تکرش گربرس  اب  یلام  ینف و  داهنشیپ  هیارا 

دوش هتفرگ  رظن  رد  ینف  داهنشیپ  رد  لیوحت  نامز  نیرت  بسانم 

7511893349 یتسپ :  دک  یبونج ،  سراپ  زاگ  عمتجم  مهدزای  هاگشیالاپ   - رتخا تیاس  ناگنک -  ناگنک ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31314923-077  ، 31464050-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31464295-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اضاقت اضاقت حرش   حرش قباطم   قباطم نشیربیو   نشیربیو متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 9494

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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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 10 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720744 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ددعود یا  اتلید 800  همانرذگ  رگپاچ  جیرک  * ددعود یا  اتلید 800 همانرذگوردص  رگپاچردوکناروسنس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201000007000349 زاین :  هرامش 

هجراخ روما  ترازو  هدننک :  رازگرب 
ددعود یا  اتلید 800  همانرذگ  رگپاچ  جیرک  * ددعود یا  اتلید 800 همانرذگوردص  رگپاچردوکناروسنس  - 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  1 دادعت : 

1401/07/06 زاین :  خیرات 
نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

* دشاب یم  ههامود  هیوست  * سانشراکداتدروم * هدوزفا شزرا  یهاوگ  یاراد  * هدنشورف هدهع  هب  لحمرد  لیوحت   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1136914811 یتسپ :  دک  هجراخ ،  روما  ترازو  دحتم - للم  نابایخ  نارهت - نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

61153716-021  ، 61153553-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66743149-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ددعود ددعود یایا     800800 اتلید   اتلید همانرذگ   همانرذگ رگپاچ   رگپاچ جیرک   جیرک ** ددعود ددعود یایا   800800 اتلید   اتلید همانرذگوردص   همانرذگوردص رگپاچردوکناروسنس   رگپاچردوکناروسنس ناونع : : ناونع 9595

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 14 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 14 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720816 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و داهنشیپ  ، دینک هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ,0130011 اضاقت تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب  گولاتاک  یلام و 

1101093985004596 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   ECS لدم یکیرتکلا  تیاده  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 27 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زیهجت راگدنام  هدننک  هضرع  عجرم  ینوولسا  هدنزاس  روشک   ISKRA هدنزاس عجرم   ISKRA یتراجت مان   MT418 لدم زاف  کت  ینایرج  رسویدسنارت  الاک :  مان 

نایناریا
ددع 6 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ  ، دینک هعجارم  هدش  تسویپ  یاضاقت  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  عالطا  تهج  ، تسا هباشم  دک  ناریا  ,0130011 اضاقت  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دوش تسویپ  ازجم  تروصب 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

زاف زاف کتکت   ینایرج   ینایرج رسویدسنارت   رسویدسنارت یکیرتکلا -  -  یکیرتکلا تیاده   تیاده یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 9696

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 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/11 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721307 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ینف و داهنشیپ   . دوش هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  دشاب  یم  هباشم  دک  ناریا  یاضاقت 0030110  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
.ددرگ تسویپازجم  تروصب  گولاتاک  یلام و 

1101093985004614 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ ناتسا  رد  ناریا  یرافح  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 

ایوپ نیون  ناوت  لرتنک  یسدنهم  ینف  هدننک  هضرع  عجرم  ناوت  لرتنک  یتراجت  مان   DOS لدم بآ  لولحم  نژیسکا  یریگ  هزادنا  روسنس  الاک :  مان 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
هعسوت هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک  . BANDWEAVER Co هدنزاس عجرم  یتراجت  مان  دقاف   T-laser 30KM-8CH لدم یرزیل  امد  روسنس  الاک :  مان 

ریفس کینورتکلا 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/30 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

گولاتاک یلام و  ینف و  داهنشیپ   . دوش هعجارم  تسویپ  هب  رظن  دروم  یالاک  زا  رتشیب  عالطا  تهج  دشاب ،  یم  هباشم  دک  ناریا  یاضاقت 0030110   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.ددرگ تسویپازجم  تروصب 

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

34148787-061  ، 34144000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34442456-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721505 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نژیسکا نژیسکا یریگ   یریگ هزادنا   هزادنا روسنس   روسنس ناونع : : ناونع 9797

روسرپمک روسرپمک لرتنک   لرتنک متسیس   متسیس تاعطق   تاعطق ناونع : : ناونع 9898

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

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

زا 94 ھحفص 76 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/zktj6sl4bkm42?user=37505&ntc=5721307
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5721307?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


( ددرگ هئارا  یلام  ینف و  داهنشیپ  یتسویپ  تاصخشم  قباطم  )0106428 روسرپمک لرتنک  متسیس  تاعطق  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دشابیم هباشم  هدش  هدافتسا  دک  ناریا 

1101093228001284 زاین :  هرامش 
یراجاغا زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 

یسدنهم یدیلوت و  هدننک  هضرع  عجرم   T.ONE.S یتراجت مان   SUS ST.ST.316 2-WAY SOLENOID VALVE 1 IN لدم یترارح  لدبم  یقرب  ریش  الاک :  مان 
رتسگ ترارح 

ددع 4 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

SUNWARD INTELLIGENT هدنزاس عجرم   WATER TEMPERATURE SENSOR یتراجت مان   SWL 3210 دراو ناس  ردول  یترارح  روسنس  الاک :  مان 
نیشام ابص  هدننک  هضرع  عجرم  نیچ  هدنزاس  روشک   EQUIPMENT

تس 4 دادعت : 
1401/09/17 زاین :  خیرات 

ناریا تفن  یلم  هدننک  هضرع  عجرم   SOLENOID ALARM DRIVER MTL5024 تقوم یالاک  ملق  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/09/17 زاین :  خیرات 
PARTS FOR J.P SAUER AND SOHN MAIN AND TOPPING UP AIR COMPRESSOR یتراجت مان   WP200 یتعنص روسرپمک  اوه  رتلیف  الاک :  مان 

دید ناهج  سیمارآ  یناگرزاب  یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  ایلاتیا  هدنزاس  روشک 
ددع 1 دادعت : 

1401/09/17 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

روسنس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کینورتکلا کینورتکلا روسنس   روسنس  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

متشه هاگشیالاپ  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 12 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721553 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ENDRESS HAUSER رزیالانآ  PH روسنس تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101096412000112 زاین :  هرامش 

متشه هاگشیالاپ  یبونج   سراپ  زاگ  عمتجم  هدننک :  رازگرب 
روشک  ENDRESS AND HAUSER هدنزاس عجرم   ENDRESS AND HAUSER یتراجت مان   CM42-CPS42 لدم نیالنآ   pH یریگ هزادنا  روسنس  الاک :  مان 

برغ دنیآرف  زیهجت  نیمات  هدننک  هضرع  عجرم  ناملآ  هدنزاس 
ددع 3 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
هیولسع رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

7511883674 یتسپ :  دک  زاف 21&20 ،  متشه  هاگشیالاپ  - یبونج سراپ  یژرنا  هقطنم  - رهشوب ناتسا  هیولسع ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

31319558-077  ، 31319501-077 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

31319240-077 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روسنس  :: 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

اضاقت5720600 حرش  قباطم  نشیربیو  هحفص 73)متسیس  روسنس  ( روسنس

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

یا5720744 اتلید 800  همانرذگ  رگپاچ  جیرک  * ددعود یا  اتلید 800 همانرذگوردص  رگپاچردوکناروسنس 
ددعود

هحفص 73) روسنس  ( روسنس

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

زاف5720816 کت  ینایرج  رسویدسنارت  یکیرتکلا -  تیاده  یریگ  هزادنا  هحفص 73)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

5720902( روسنس هحفص 67)( ردروکر  ( ردروکر

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

نژیسکا5721307 یریگ  هزادنا  هحفص 73)روسنس  روسنس  ( روسنس

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

روسرپمک5721505 لرتنک  متسیس  هحفص 73)تاعطق  روسنس  ( روسنس

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

5721553ENDRESS HAUSER رزیالانآ  PH هحفص 73)روسنس روسنس  ( روسنس

(( یهگآ یهگآ دادعت  55   دادعت " ) " ) چیئوس چیئوس  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ENDRESS HAUSERENDRESS HAUSER رزیالانآ   رزیالانآ   PHPH  روسنس روسنس ناونع : : ناونع 9999
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ناتسزوخ ناتسا  رد  نوراک  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 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/17 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720858 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

اوه چیئوس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092544001295 زاین :  هرامش 

نوراک زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  هدننک :  رازگرب 
کینورتکلا هوکش  هدننک  هضرع  عجرم  کینورتکلا  هوکش  یتراجت  مان   GW3 A4 لدم لعشم  یاوه  راشف  صوصخم  اوه  امد  راشف و  چیئوس  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/08/30 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تاصخشم قبط  / تسا هدنشورف  اب  الاک  تدوع  رادیرخ و  رابنا  برد  ات  الاک  ، هنومن لاسرا  هنیزه  / ههام تخادرپ 3  / تسا هباشم  دک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
نویساربیلاک تلاصا و  یهاوگ  ، یتناراگ اب  هارمه  / تسیمازلا ینف  هیقاحلا  مرف  لیمکت  / تسویپ

06134177102-09169535907 نایناروپ

6176613164 یتسپ :  دک  نوراک ،  زاگ  تفن و  یرادرب  هرهب  تکرش  نوراک -  یتعنص  هیحان  زاوها -  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34177102-061  ، 32249815-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

32249815-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

گراخ یمیشورتپ  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   رهشوبرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

KPC-1063-PHD-15172-KH :: یهگآ یهگآ هرامش   نایاپ 1401-07-30هرامش عورش 01-07-1401  :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

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

5721022 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یدنب هناد  یاهسنارت  قاتا  مور و  چیئوس  تهج  راد   IP مور چیئوس  برد  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لرتنک قیقد و  رازبا  کینورتکلا ، هورگ 

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

اوه اوه چیئوس   چیئوس ناونع : : ناونع 100100

یدنب یدنب هناد   هناد یاهسنارت   یاهسنارت قاتا   قاتا وو   مور   مور چیئوس   چیئوس تهج   تهج راد   راد   IPIP مور   مور چیئوس   چیئوس برد   برد ناونع : : ناونع 10 110 1
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ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب   :: 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   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721188 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رشرپ یارادو  FP3625F1 رپمآ پیات FP3625D و 2000  رپمآ  کخاش 1250  نودب  کخاش و  اب  FP رکیرب لپ  لماک  هعومجم  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
تسویپ تاحیضوت و  حرش  قبط  یا و  هلحرم  ود  چیئوس 

1101001262000579 زاین :  هرامش 
ناتسزوخ یا  هقطنم  قرب  یماهس  تکرش  هدننک :  رازگرب 

چیوس سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   EDF SK1-1 لدم  A 2500 نایرج تدش   kV 72/5 ژاتلو یوق  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
چیوس سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   FP 62 D لدم  A 1250 نایرج تدش   kV 24 ژاتلو طسوتم  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

چیوس سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   FP 72 D لدم  A 1250 نایرج تدش   kV 36 ژاتلو طسوتم  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
چیوس سراپ  تکرش  هدننک  هضرع  عجرم  یرنف  یروتوم و  مزیناکم   FP 2425 E لدم  A 2000 نایرج تدش   kV 24 ژاتلو طسوتم  راشف  یزاگ  قرب  دیلک  الاک :  مان 

ددع 4 دادعت : 
1401/07/23 زاین :  خیرات 

زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ددع )   FP3625D - ( 10 پیات رپمآ  کخاش 1250 نودب  کخاشاب و   FP رکیرب لپ  لماک  هعومجم  - 1 :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
( ددع FP3625F1 -(8 پیات رپمآ  کخاش 2000  نودب  کخاشاب و   FP رکیرب لپ  لماک  هعومجم  - 2

6133613137 یتسپ :  دک  نیطسلف ،  نابایخ  زاوها  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

32248303-061  ، 33369000-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33369000-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

رشرپ رشرپ یارادو   یارادو FP3625F1FP3625F1 رپمآ رپمآ   2 0002000 وو     FP3625DFP3625D  پیات پیات رپمآ   رپمآ   12501250 کخاش   کخاش نودب   نودب وو   کخاش   کخاش اباب   FPFP  رکیرب رکیرب لپلپ   لماک   لماک هعومجم   هعومجم ناونع : : ناونع
چیئوس چیئوس

102102
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مق یبیکرت  لکیس  هاگورین   :: هدننک هدننک رازگرب   مقرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

tenders.sabaom.com :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721610 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

امد چیئوس  دیرخ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

:: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

یناگرزاب و یلامتحا  تالاوس  یوگخساپ  یلخاد 232   02538700900 :: نفلت نفلت
ینف تالاوس  یوگخساپ  یلخاد 350 

http://qompowertender.ir :: تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

چیئوس  :: 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

تسا5720382 هدش  هدافتسا  هباشم  هدکناریا  زا  تسویپ  مالعتسا  قبط  وکسس  چیوس  ددع  هحفص 31)دیرخ 6  هکبش  ( هکبش وو   تنرتنیا   تنرتنیا

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

اوه5720858 هحفص 78)چیئوس  چیئوس  ( چیئوس

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

یدنب5721022 هناد  یاهسنارت  قاتا  مور و  چیئوس  تهج  راد   IP مور چیئوس  هحفص 78)برد  چیئوس  ( چیئوس

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

پیات FP3625D و 57211882000 رپمآ  کخاش 1250  نودب  کخاش و  اب  FP رکیرب لپ  لماک  هعومجم 
چیئوس رشرپ  یارادو  FP3625F1 رپمآ

هحفص 78) چیئوس  ( چیئوس

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

امد5721610 چیئوس  هحفص 78)دیرخ  چیئوس  ( چیئوس

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) چوس چوس  " " 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

یا5720823 هدند  یبد  هحفص 23)چوس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  33   دادعت " ) " ) توص توص  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

امد امد چیئوس   چیئوس دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 103103

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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روشک یتسیزهب  نامزاس   :: 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 09 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720831 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

تسویپ تسیل  قبط  یتوص  متسیس  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101004403001088 زاین :  هرامش 
روشک یتسیزهب  نامزاس  هدننک :  رازگرب 

ELEC.V یتراجت مان   MICROPHONE لدم نوفورکیم  الاک :  مان 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
سیتاد تراجت  نامرآ  هدننک  هضرع  عجرم   AUDIO PHYSIC یتراجت مان   WOOFER لدم یگناخ  وگدنلب  رتویت  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

هچملش شرتسگ  ملق  هدننک  هضرع  عجرم   CORDIAL یتراجت مان   CMK222 لدم نوفورکیم  لباک  الاک :  مان 
ددع 2 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   SH-MST لدم یزیمور  نوفورکیم  هیاپ  الاک :  مان 

ددع 1 دادعت : 
1401/07/13 زاین :  خیرات 

راشفا روصنم  دیعس  هدننک  هضرع  عجرم   SH-SS100 لدم یراوید  دناب  هیاپ  الاک :  مان 
ددع 4 دادعت : 

1401/07/13 زاین :  خیرات 
دهشم رهش :  یوضر ،  ناسارخ  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

تسا هباشم  اهدک  ناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

1114648814 یتسپ :  دک  کالپ 1121 ،  شخب  ضایف  دیهش  رهش خ  کراپ  یلامش  علض  نارهت  نارهت ،  رهش :  نارهت ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

66709446-021  ، 66702001-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

66708930-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

توص  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یراوید یراوید دناب   دناب هیاپ   هیاپ یزیمور -  -  یزیمور نوفورکیم   نوفورکیم هیاپ   هیاپ نوفورکیم - - نوفورکیم لباک   لباک  - - یگناخ یگناخ وگدنلب   وگدنلب رتویت   رتویت نوفورکیم -  -  نوفورکیم یتوص -  -  یتوص متسیس   متسیس ناونع : : ناونع 104104

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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زاریش تفن  شیالاپ   :: هدننک هدننک رازگرب   سرافرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

:: مالعا مالعا تبون   :: 1401/07/02تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

:: 1401/020/م ع ت یهگآ یهگآ هرامش   ::هرامش اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

sorc.ir :: عبنم ::عبنم اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721309 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

televic دنرب نفورکیم  دنتسا  لهچ  اب  سنارفنک  نلاس  یتوص  متسیس  بصن  دیرخ و  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش

لایر  600/000/000 نیمضت :   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

یتسپ 73419-91475) دک  یتسپ 71365-1445 ، قودنص  ناهفصا  زاریش  هداج  رتمولیک 22  زاریش -   :: سردآ سردآ
07138215630: راگنرود

:: نفلت :: www.sorc.irنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف :: srlp@sorc.irسکف لیمیا لیمیا

توص  :: 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

5720831 - یزیمور نوفورکیم  هیاپ  نوفورکیم - لباک   - یگناخ وگدنلب  رتویت  نوفورکیم -  یتوص -  متسیس 
یراوید دناب  هیاپ 

هحفص 81) توص  ( توص

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

تسویپ5721047 لیاف  حرش  هب  هپس  کناب  نیگن  نامتخاس  یریوصت  یتوص و  مزاول  هحفص 15)هیهت  نیبرود  ( نیبرود

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

نفورکیم5721309 دنتسا  لهچ  اب  سنارفنک  نلاس  یتوص  متسیس  بصن  هحفص 81)دیرخ و  توص  ( توص

(( یهگآ یهگآ   88 دادعت   دادعت " ) " ) روتینام روتینام  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

نانمس ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم   :: هدننک هدننک رازگرب   نانمسرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720605 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نفورکیم نفورکیم دنتسا   دنتسا لهچ   لهچ اباب   سنارفنک   سنارفنک نلاس   نلاس یتوص   یتوص متسیس   متسیس بصن   بصن وو   دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 105105

هناماس هناماس ردرد   یتسویپ   یتسویپ لیاف   لیاف قبط   قبط یرتویپماک   یرتویپماک تازیهجت   تازیهجت دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 106106

دحاو ٣ کالپ ١۵ ، مراھچ ، ھچوک  یچنوباص ، دیھش  نابایخ  یتشھب ، رتکد  نابایخ  نارھت ، هرازھ - نارتسگ  طابترا 
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هناماس رد  یتسویپ  لیاف  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101001079000029 زاین :  هرامش 

نانمس ناتسا  یتلود  یناگرزاب  تامدخ  تیریدم  هدننک :  رازگرب 
زبس هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان   Magnum plus لدم یکشم  هنایار  سیک  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

سراپ زادرپ  ایار  هدننک  هضرع  عجرم   intel یتراجت مان   GHz 3/10 شزادرپ تعرس   Core i5 2400 box لدم هنایار  وی  یپ  یس  الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
پات تراجت  ناماس  هدننک  هضرع  عجرم  ناویات  هدنزاس  روشک   CORSAIR یتراجت مان   CMX8GX3M2A2000C9 لدم  GB 8 تیفرظ هنایار  مر  الاک :  مان 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

سیدرپ هدنزاس  عجرم  زبس  هرایس  تعنص  سیدرپ  هدننک  هضرع  عجرم   GREEN یتراجت مان  + GP430A-EU لدم  W 430 ناوت هنایار  هیذغت  عبنم  الاک :  مان 
زبس هرایس  تعنص 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

ییازریم نسح  هدننک  هضرع  عجرم  یج  لا  یتراجت  مان   mk 400 لدم  in 22 زیاس هنایار  روتینام  الاک :  مان 
هاگتسد 5 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
لد هدنز  رداندیس  هدننک  هضرع  عجرم   BEYOND یتراجت مان   BM 1120 لدم راد  میس  هنایار  سوام  الاک :  مان 

هاگتسد 5 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

نایناریا نایار  ساملا  هدننک  هضرع  عجرم   ASUS یتراجت مان   Z490-A لدم  PRIME دربردام الاک :  مان 
ددع 5 دادعت : 

1401/07/11 زاین :  خیرات 
سوط تاکسا  هنایار  هدننک  هضرع  عجرم   WESTERN DIGITAL یتراجت مان   GREEN لدم  GB 240 تیفرظ  SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 

ددع 2 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

هرک هدنزاس  روشک   SAMSUNG هدنزاس عجرم   SAMSUNG یتراجت مان   Evo 860 m.2 لدم  GB 500 تیفرظ هنایار   SSD لانرتنیا کسید  دراه  الاک :  مان 
نیبوژ حرط  ایوپ  هدننک  هضرع  عجرم  یبونج 

ددع 5 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

نانمس رهش :  نانمس ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

( نانمس یولیس  ) دصفم ات  لمح  هنیزه  نتفرگرظن  رد  اب  نینچمه  هناماس و  رد  یتسویپ  لیاف  هب  هجوتاب  افطل  .دشابیم  هیاشم  هناماس  یاهدکناریا   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دامن جرد  ار  دوخ  یداهنشیپ  تمیق 

3517713111 یتسپ :  دک  نانمس ،  ناتسا  یناگرزاب  تامدخ  هلغ و  تکرش  ولیس  یصاصتخا  هداج  رنهاب  دیهش  نابایخ  نانمس ،  رهش :  نانمس ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

33327713-023 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33327264-023 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

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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دزی یقودص  دیهش  ناتسرامیب   :: هدننک هدننک رازگرب   دزیرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

:: یهگآ یهگآ هرامش   یهگآهرامش ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720872 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

یلارت هیاپ  یتایح و  مئالع  روتینام  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101090217000181 زاین :  هرامش 

دزی یقودصدیهش  ناتسرامیب  هدننک :  رازگرب 
رتسگ ناگزاس  هدننک  هضرع  عجرم  رتسگ  ناگزاس  هدنزاس  عجرم   Vectra لدم رامیب  یتایح  مئالع  روتینام  الاک :  مان 

هاگتسد 2 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

دزی رهش :  دزی ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

یم ناتسرامیب  یزکرم  رابنا  برد  لیوحت  دشاب .   IMED زوجم یاراد.ددرگ  همیمض  روتکاف  شیپ  .ددرگ  لیمکت  هعلاطم و  تقد  اب  ار  یتسویپ  لیاف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  لمح  هنیزه.دشاب 

8915887857 یتسپ :  دک  یقودص ،  دیهش  ناتسرامیب  انیس ،  نبا  راولب  یدنق ،  دیهش  راولب  هیئافص ،  دزی ،  دزی ،  رهش :  دزی ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

38229107-035  ، 38224000-035 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

38224100-035 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یلارت یلارت هیاپ   هیاپ وو   یتایح   یتایح مئالع   مئالع روتینام   روتینام ناونع : : ناونع 107107
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ناتسزوخ ناتسا  هذیا  یادهش  هاگنامرد   :: 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 10 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 10 -  ات   - 1401/07/10 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721145 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

هباشم دک  ناریازا.تسا  هدنشورف  هدهعرب ی  لمح  هیارک ی  (. دوش هعجارم  یتسویپ  تسیل  هب  ) دات طرش  هبچنیا  روتینام 17  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
دوشیم عوجرم  دات  مدع  تروصرد   . تسا هدش  هدافتسا 

1101091736000035 زاین :  هرامش 
هذیا ینامرد  زکرم  هدننک :  رازگرب 

LG یتراجت مان   T730PU لدم  in 17 زیاس  CRT روتینام الاک :  مان 
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/16 زاین :  خیرات 
هذیا رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

هباشم دک  ناریازا.تسا  هدنشورف  هدهعرب ی  لحم  ات  لمح  هیارک ی  (. دوش هعجارم  یتسویپ  تسیل  هب  امتح  ) دات طرش  هبچنیا  روتینام 17   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
دوشیم عوجرم  دات  مدع  تروصرد   . تسا هدش  هدافتسا 

6391835988 یتسپ :  دک  زاگ ،  هار  راهچ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  خ  هذیا ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

43631180-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

13631170-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

هباشم هباشم دکدک   ناریازا.تسا   ناریازا.تسا هدنشورف   هدنشورف هدهعرب  یی   هدهعرب لمح   لمح هیارک  یی   هیارک (.(. دوش دوش هعجارم   هعجارم یتسویپ   یتسویپ تسیل   تسیل هبهب   )) دات دات طرش   طرش هبچنیا   هبچنیا روتینام  1717   روتینام ناونع : : ناونع
دوشیم دوشیم عوجرم   عوجرم دات   دات مدع   مدع تروصرد   تروصرد  . . تسا تسا هدش   هدش هدافتسا   هدافتسا

108108
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زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و   :: 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   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721187 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رتنالک 09385696856- تسا تسویپزایندروم  ینف  تاصخشم  - هباشمدک ناریا  - ددع 2 راشفرتلوه تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101094953000706 زاین :  هرامش 

زاوها تفن  تعنص  نامرد  تشادهب و  هدننک :  رازگرب 
عجرم ایلاتیا  هدنزاس  روشک   CARDIOLINE S.P.A هدنزاس عجرم   CARDIOLINE یتراجت مان   walk200b لدم نوخ  راشف  روتینام  رتلوه  هاگتسد  الاک :  مان 

بطداریه نارگشیدنا  هدننک  هضرع 
هاگتسد 2 دادعت : 

1401/07/23 زاین :  خیرات 
زاوها رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

رتنالک 09385696856- تسا تسویپزایندروم  ینف  تاصخشم  - هباشمدک ناریا  - ددع 2 راشفرتلوه  :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

6165773131 یتسپ :  دک  تفن ،  ناتسرامیب  تفن  کرهش  هداج  یادتبا  هاگدورف  هار  هس  زاوها ،  رهش :  ناتسزوخ ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34431306-061  ، 34434142-061 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

34434142-061 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

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   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 08 -  ات   - 1401/07/09 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721558 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رنکسا , روتینام , رتنیرپ تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1101092921000593 زاین :  هرامش 

ناریا تفن  یلم  تکرش  هدننک :  رازگرب 
راگن هشیدنا  هدننک  هضرع  عجرم   ZEBRA RZ PRINTER لدم هنایار  رگپاچ  الاک :  مان 

هاگتسد 53 دادعت : 
1401/07/09 زاین :  خیرات 

نارهت رهش :  نارهت ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

ناونع چیه  هب  هباشم  یالاک   . دوش یراذگ  راب  تمیق  هباشم  یالاک  نودب  تساوخرد  قبط  دوش و  هعجارم  تسویپ  لیاف  مرتحم  ناگدننک  نیمات   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
.دشاب یمن  لوبق  لباق 

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

61651-021  ، 61623130-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

88935902-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینام  :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

نوخ نوخ راشف   راشف روتینام   روتینام رتلوه   رتلوه هاگتسد   هاگتسد ناونع : : ناونع 109109

رنکسا رنکسا ,, روتینام روتینام ,, رتنیرپ رتنیرپ ناونع : : ناونع 1101 10
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یرارکت یرارکت یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

تاسیسات5720405 لرتنک  گنیروتینام و  هچراپکی  هناماس  تخاسریز و  یزاس  هحفص 6)هدایپ  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

اضاقت5720600 حرش  قباطم  نشیربیو  هحفص 73)متسیس  روسنس  ( روسنس

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

هناماس5720605 رد  یتسویپ  لیاف  قبط  یرتویپماک  تازیهجت  هحفص 83)دیرخ  روتینام  ( روتینام

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

یلارت5720872 هیاپ  یتایح و  مئالع  هحفص 83)روتینام  روتینام  ( روتینام

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

هدهعرب ی5721145 لمح  هیارک ی  (. دوش هعجارم  یتسویپ  تسیل  هب  ) دات طرش  هبچنیا  روتینام 17 
دوشیم عوجرم  دات  مدع  تروصرد   . تسا هدش  هدافتسا  هباشم  دک  ناریازا.تسا  هدنشورف 

هحفص 83) روتینام  ( روتینام

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

نوخ5721187 راشف  روتینام  رتلوه  هحفص 83)هاگتسد  روتینام  ( روتینام

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

زیمت5721540 قاتا  گنیروتینام  هحفص 23)متسیس  یتعنص  ( یتعنص نویساموتا   نویساموتا

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

رنکسا5721558 , روتینام , هحفص 83)رتنیرپ روتینام  ( روتینام

(( یهگآ یهگآ دادعت  22   دادعت " ) " ) هتسبرادم هتسبرادم  " " 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

تاقلعتم5720595 هتسبرادم و  نیبرود  هحفص 51)تازیهجت  هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود

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

هتسبرادم5720706 یاه  نیبرود  یزادنا  هار  بصن و  هحفص 15)دیرخ ، هتسب  ( هتسب رادم   رادم نیبرود   نیبرود
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نفورکیم   نفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) سنارفنک سنارفنک نوفورکیم   نوفورکیم  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) روتینوم روتینوم  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یقرش ناجیابرذآ  یا  هقطنم  بآ   :: هدننک هدننک رازگرب   یقرشرازگرب ناجیابرذآ  ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

یفیک یبایزرا  یا  هلحرم  کی   :: مالعا مالعا تبون   :: 1401/06/30تبون راشتنا راشتنا خیرات   خیرات

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

ناجیابرذآ نیگن   :: عبنم مودعبنم توبن  یهگا  جرد  زا  دعب  زور  لقادح 15   :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721017 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

جرفلگ حرط  یشکهز و  یرایبآ و  هکبش  تظافح  یرادهگن و  یرادرب ، هرهب  تایلمع  هژورپ  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
لوط اب  یلیم  هلول 2100  طخ  تاواگم ، ناوتاب 120  یلصا  ژاپمپ  هاگتسیا  ریگبآ ، جرفلگ  یرایبآ  هکبش  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  تایلمع  هژورپ 

لوط هب  یلیم  ات 1000  یدالوف 400  تسبزآ و  هلول  طوطخ  هب  رتمولیک  لوط 17  اب  لاناک  ، " بعکمرتم نزخم 1000  یرتمولیک  5/5
ناوت اب  ات 3  زایپ 1  یاههاگتسیا  هب  لوا  شخب  لوا  دحاو  رتمولیک   5/2

شخب لوا  دحاو  هب  طوبرم  رتمولیک  لوط 33  هب  یلیم  ات 100  نلیتا 100  یلپ  یدالوف و  هلول  طوطخ  بعکم ، رتم  یلک 8000  مجح  هب  ات 3  نزاخم 1  شاواگم ،  5/3
ات 100 نلیتا 120  یلپ  یپ و  رآ  یب  یدالوف و  هلول  طوطخم  دیسکمرتم  یلک 5000  مجح  هب  ات 4  نزاخم 1  دتناواگم ، ناوت 8  اب  ژاپمپ 1 و 2  یاههاگتسیا  هب  مود 

هرتمولیک لوط 70  هب  قرب  هکبش  موس +  دحاو  طوبرم  رتمولیک  لوط 14  هب  یلیم  ات 900  نلیتا 100  یلپ  هلول  طخ  مود +  دحاو  هب  طوبرم  رتمولیک  لوط 62  هب  یلیم 
روکذم و دراوم  هب  طوبرم  تاسیسأت  ریاس  تالآریش و  هچضوح  دودح 200  دشکیدوتاک و  تظافح  هاگتسیا   9 ینیروتینوم +  نامتخاس  یرتم و  هلت 

ارجا لحم  اهنآ 04  فارطا  لخاد و  تازیهجت  حلاصم و  هیلک  اب  نزخم  ود  رتمولیک و  لوط 4  هب  یرتمیلیم  لاقتنا 2000  طخ  هرامش 1 ، یلصا  ژاپمپ  هاگتسیا  : تظافح
دنرم افلج و  ناتسرهش  یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا 

لایر دایلیم  دروارب 162  غلبم 

تازیهجت تاسیسات و  ای  با  یشکهز  یرایبا و  یاه  هکبش  زا  یرادهگن  یرادرب و  هرهب  تیحالص  هتشر   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

:: سردآ سردآ

:: نفلت :: WWW.SETADIRAN.IRنفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتینوم  :: 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

یشکهز5721017 یرایبآ و  هکبش  تظافح  یرادهگن و  یرادرب ، هرهب  تایلمع  هحفص 89)هژورپ  روتینوم  ( روتینوم

(( یهگآ یهگآ   99 دادعت   دادعت " ) " ) رازفا رازفا مرن   مرن  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

یشکهز یشکهز وو   یرایبآ   یرایبآ هکبش   هکبش تظافح   تظافح وو   یرادهگن   یرادهگن یرادرب ، ، یرادرب هرهب   هرهب تایلمع   تایلمع هژورپ   هژورپ ناونع : : ناونع 11 11 1 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 94 ھحفص 89 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/dbcqjnx29d67s?user=37505&ntc=5721017
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5721017?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناردنزام ناتسا  تاکرمگ  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 12 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721085 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ups یرتاب دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003387000008 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 
ددع دادعت 64  هب  تعاس  رپمآ  تلو 24  یرتاب 12  - 

رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
ددع  64 دادعت : 

1401/07/07 زاین :  خیرات 
رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  لیذ  ناگدنشورف  اب  باختنا  تیولوا   � :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
مالعتسا رد  دنناوت  یم  دنشاب  یم  یرتاب  هدننک  دیلوت  هک  یدیلوت  یاه  تکرش  • 

 . دنیامن تکرش 
دشاب یم  هدنشورف  هدهع  هب  یتناراگ  لمح و  هنیزه 

4651795155 یتسپ :  دک  ردنب ،  نادیم  شبن  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52330784-011  ، 52331955-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52330293-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

یزکرم ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش   :: هدننک هدننک رازگرب   یزکرمرازگرب ناتسا   (:(: اهاه  ) ) ناتسا ناتسا

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

2001001099000101 :: یهگآ یهگآ هرامش   18:00هرامش تعاس :   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم 13:00عبنم تعاس :   - 1401/07/20 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721117 :: هرازه هرازه :: 1401/07/24دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

نیمخ  شرفت و  هیدنرز ، ناجیلد ، بادنخ ، تالحم ، ناجیمک ، نیهمرف ، بالضاف  بآ و  روما  داتسرد و  یمجح  یورین  نیمات  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
یزکرم  ناتسا  بالضاف  بآ و  تکرش  هدننک :  رازگرب 

تامدخ رظان ، ینف و  یرادرب و  هرهب  یناگیاب ، یرادباسح و  یرادا ، یلام و  روما  یباسحیذ ،  یقوقح ، یمومع ، طباور  رازفا ، مرن  تامدخ   : ) تیلاعف هزوح  یلک  حرش 
بالضاف بآ و  روما  داتسرد و  هاگشیامزآ ) تامدخ  تاسیسات و  زبس و  یاضف  تامدخ  یمومع ، تامدخ  یرادرابنا ، هناخریبد ،  زادرپراک و  یرتفد ، تامدخ  هیلقن ،

نیمخ شرفت و  هیدنرز ، ناجیلد ، بادنخ ، تالحم ، ناجیمک ، نیهمرف ،

لایر   5,397,042,858 نیمضت :  غلبم   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
13:00 تعاس : 1401/09/20 داهنشیپ :  رابتعا  نامز 

 - یتسپ 11184 قودنص   - ودرگ یوک  یوضر  کرهش  کارا   ، 3813153111 یتسپ :  دک  کارا ،  رهش :  یزکرم ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

:: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

:: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

upsups یرتاب   یرتاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1121 12

بالضاف بالضاف وو   بآبآ   روما   روما وو   داتسرد   داتسرد یمجح   یمجح یورین   یورین نیمات   نیمات ناونع : : ناونع 113113

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

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

زا 94 ھحفص 90 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/d9nbuv737glhf?user=37505&ntc=5721085
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5721085?code=37505
https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/8rfgfzm35r9br?user=37505&ntc=5721117
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5721117?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


ناردنزام ناتسا  تاکرمگ  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 12 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 12 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721415 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

رپمآ تلو 42  یرتاب 12  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201003387000009 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  تاکرمگ  هدننک :  رازگرب 
رازفا مرن  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 

ددع  64 دادعت : 
1401/07/11 زاین :  خیرات 

رهشون رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . ددرگ لاسرا  لیمکت و  تسویپ  مرف   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش

4651795155 یتسپ :  دک  ردنب ،  نادیم  شبن  رهشون ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

52330784-011  ، 52331955-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

52330293-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

رازفا مرن   :: 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

یدربراک5720541 یاه  همانرب  اهرازفا ، مرن  یتینما  یاهتسویپ  تامازلا و  نیودت  هژورپ  لوا  هحفص 5)زاف  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

قباطم5720843 بو  تحت  رازفا  مرن  تینما  یریذپ  بیسآ  نکسا  یموب  هناماس  یدنمزاین  نیمات 
تساوخرد

هحفص 18) یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

5721085ups یرتاب هحفص 89)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

بالضاف5721117 بآ و  روما  داتسرد و  یمجح  یورین  هحفص 89)نیمات  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

تاعالطا5721169 تبث  زکرم 122 و  نفلت  طوطخ  هب  ییوگخساپ  تامدخ  هحفص 5)هئارا  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

یکیتسالپ5721200 باق  تیگ  یرصب  زیلانآ  لرتنک و  ناونع   DVD رازفا مرن  هحفص 18)هتسب  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

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

رپمآ5721415 تلو 42  یرتاب 12  هحفص 89)دیرخ  رازفا  ( رازفا مرن   مرن

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

باتش5721417 یگنهرف  هحفص 18)هناماس  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

رپمآ رپمآ   4242 تلو   تلو   1212 یرتاب   یرتاب دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 1141 14

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

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

زا 94 ھحفص 91 

https://www.hezarehinfo.net/notice/emailimg/6ymrtaqw8gj4q?user=37505&ntc=5721415
https://www.hezarehinfo.net/docmanagement/create/5721415?code=37505
mailto:info@hezarehinfo.net
https://www.hezarehinfo.net


(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) یریوصت یریوصت تراظن   تراظن  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   ))یهگآ یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) روتکژرپ روتکژرپ وئدیو   وئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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

گبریا5721684  acu حیحص درکلمع  تست  تهج  گاید  هاگتسد  6 یرازفا مرن  هحفص 18)رغت  یرادا  ( یرادا نویساموتا   نویساموتا

(( یهگآ یهگآ دادعت  44   دادعت " ) " ) روتکژورپ روتکژورپ وئدیو   وئدیو  " " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

ناردنزام ناتسا  ناریا  همیب  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 11 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 11 -  ات   - 1401/07/06 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5720661 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

ناردنزام ناتسا  ناریا  همیب  یزکرم  نامتخاس  یارب  شیامن  هدرپ  روتکژورپ و  وئدیو  دیرخ  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
1201001289000032 زاین :  هرامش 

ناردنزام ناتسا  ناریا  همیب  لک  هرادا  هدننک :  رازگرب 
: دشاب یم  لیذ  حرش  هب  دنرب  لدم و  - 

دشاب .  شورف  زا  سپ  تامدخ  یلصا و  یتناراگ  یاراد  امتح  لدم w2700i و  ویکنب  روتکژورپ  وئدیو 
بصن اب  هارمه  زیاس 200*200  یلاع  هچراپ  پوکسا  لدم  یقرب  شیامن  هدرپ 

رازفا تخس  - تاعالطا یروانف  رتویپماک و  الاک :  هورگ 
یرس  1 دادعت : 

1401/07/09 زاین :  خیرات 
یراس رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

 . دشاب یم  هدننک  نیمات  هدهع  رب  بصن  لمح و   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . ددرگ همیمض  امتح  روتکاف  شیپ 

4815748637 یتسپ :  دک  ناریا ،  همیب  یماهس  تکرش  نکسم  کناب  بنج  یدازآ  راولب  یراس  یراس ،  رهش :  ناردنزام ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

34456113-011  ، 33359180-011 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

33359179-011 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: هژاودیلک هژاودیلک

یهگآ یهگآ ریوصت   ریوصت هدهاشم   دانساهدهاشم دانسا نیالنآ   نیالنآ شرافس   شرافس

ناردنزام ناردنزام ناتسا   ناتسا ناریا   ناریا همیب   همیب یزکرم   یزکرم نامتخاس   نامتخاس یارب   یارب شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ وو   روتکژورپ   روتکژورپ وئدیو   وئدیو دیرخ   دیرخ ناونع : : ناونع 115115
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) لاووئدیو لاووئدیو  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

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   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا هیهت   هیهت

setadiran.ir :: عبنم یهگآعبنم ریوصت  هب  هعجارم  تعاس 09 -  ات   - 1401/07/07 :: اتات دانسا   دانسا لاسرا   لاسرا

5721036 :: هرازه هرازه ::دکدک   ییاشگزاب ییاشگزاب

( تسویپ تسیل  قبط   ) یقرب شیامن 200*200  هدرپ   - ex303 یچاتیه روتکژورپ  ویدیو  تهج :  اهب  مالعتسا  یهگآ : : یهگآ حرش   حرش
نسح  ماما  رهش  ناگرهب  یتفن  هقطنمرد  لیوحت  دات و 

 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا 
1101094095000334 زاین :  هرامش 

ناگرهب هقطنم  ناریا  هراق  تالف  تفن  تکرش  هدننک :  رازگرب 
ناروآون یسدنهم  هدننک  هضرع  عجرم  نپاژ  هدنزاس  روشک   HITACHI CO هدنزاس عجرم   HITACHI یتراجت مان   CP-EX303 لدم اتید  روتکژورپ  وئدیو  الاک :  مان 

قیقحت
هاگتسد 1 دادعت : 

1401/07/27 زاین :  خیرات 
ملید رهش :  رهشوب ،  ناتسا :  لیوحت :  لحم 

.ددرگ همیمض  روتکاف  شیپ   :: یهگآ یهگآ طیارش   طیارش
 . دش دهاوخن  هداد  یرثا  بیترت  ددرگن  هئارا  روتکاف  شیپ  هک  یتاداهنشیپ  هب 

 . دشاب یم  یمازلا  سامت  تهج  لیابوم  هرامش 

7537115337 یتسپ :  دک  ناگرهب ،  یتفن  هقطنم  نسح  ماما  ردنب  ملید  ردنب  رهشوب  ناتسا  ملید ،  رهش :  رهشوب ،  ناتسا :   :: سردآ سردآ

23338820-021  ، 23388200-021 :: نفلت ::نفلت تیاسبو تیاسبو

23388200-021 :: سکف ::سکف لیمیا لیمیا

روتکژورپ وئدیو   :: 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

دنمشوه5720555 درب   - USB لباک روتکژورپ  - هحفص 38)وئدیو  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

دروب5720571 هحفص 38)ترامسا  لاتیجید  ( لاتیجید ولبات   ولبات

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

ناردنزام5720661 ناتسا  ناریا  همیب  یزکرم  نامتخاس  یارب  شیامن  هدرپ  روتکژورپ و  وئدیو  هحفص 92)دیرخ  روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

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

5721036( تسویپ تسیل  قبط   ) یقرب شیامن 200*200  هدرپ   - ex303 یچاتیه روتکژورپ  ویدیو 
 . دشاب یم  هباشم  دک  ناریا  نسح  ماما  رهش  ناگرهب  یتفن  هقطنمرد  لیوحت  دات و 

هحفص 92) روتکژورپ  ( روتکژورپ وئدیو   وئدیو

ناگرهب ناگرهب یتفن   یتفن هقطنمرد   هقطنمرد لیوحت   لیوحت وو   دات   دات تسویپ ) ) تسویپ تسیل   تسیل قبط   قبط  ) ) یقرب یقرب   200200 ** 200200 شیامن   شیامن هدرپ   هدرپ  - - ex303ex303  یچاتیه یچاتیه روتکژورپ   روتکژورپ ویدیو   ویدیو ناونع : : ناونع
 . . دشاب دشاب یمیم   هباشم   هباشم دکدک   ناریا   ناریا نسح   نسح ماما   ماما رهش   رهش

1 161 16
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(( یهگآ یهگآ   00 دادعت   دادعت " ) " ) کیفارت کیفارت لرتنک   لرتنک  "  " هژاودیلک هژاودیلک یاه   یاه یهگآ   یهگآ

(( یهگآ یهگآ   11 دادعت   دادعت " ) " ) یقرب یقرب هرکرک   هرکرک  " " 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

5720869( یزادنا هار  بصن -  - تخاس  ) یقرب هرکرک  یاهمتسیسبرد  یاهمتسیس وو   کیتاموتا   کیتاموتا یاه   یاه برد   برد
هحفص 49) ددرت  ( ددرت لرتنک   لرتنک
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